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2020/2019البـيــــــــــان2020/20192021/2020البيــــــــــــان2021/2020

7,585,264,261.450تعويضات العاملين15,369,618,468.7047,445,825,478.298اإليــــــرادات النفطيـــــــة8,789,700,076.217

3,193,251,676.435السلع والخدمات529,751,276.7882,873,600,241.583الضرائـــــب والرســـــوم 473,500,074.939

619,476,357.721اإلعــــــــــــــانات107,285,907.000556,663,178.047المساهمـــــــات اإلجتماعيــــة87,116,732.000

5,252,221,000.000المنــــــــــــح1,200,358,187.1325,432,467,000.000إيـــــــــــرادات أخــــــــــرى1,168,605,932.822

959,792,069.865المنافع اإلجتماعية13,311,556.347847,154,134.076إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى1,335,057.640

1,229,576,716.936مصروفات وتحويالت أخرى2,394,328,976.988

2,300,686,260.337النفقات الرأسمالية1,742,708,465.592

21,140,268,342.744جملة المصروفــــــــــــــــــــــــــات17,220,325,395.97121,292,747,474.584جملة اإليـــــــــــــــــــــــــــرادات10,520,257,873.618

3,919,942,946.773-زيادة / نقص اإليرادات عن المصروفات10,772,489,600.966-

17,220,325,395.971الجملـــــــــــــــــــــة17,220,325,395.97110,520,257,873.618الجـــملـــــــــــــــــــــــــــة10,520,257,873.618

2021/2019البيــــــــان2020/20192021/2020البيــــــــــان2021/2020

17,220,325,395.971إجمالى إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية10,520,257,873.618

21,140,268,342.744إجمالى مصــروفات الوزارات واإلدارات الحكوميـة21,292,747,474.584

3,919,942,946.773-زيادة / نقص اإليرادات عن المصروفات والمخصصات10,772,489,600.966-

17,220,325,395.971الجملــــــــــــــــــــة17,220,325,395.97110,520,257,873.618الجملــــــــــــة10,520,257,873.618



مصروفات السنة الماليةإيرادات السنة المالية

المصروفات والمخصصات اإليــــرادات


2021/2020

 

  







 



    جـدول حـرف ( و ) : الحسابات النظامية

    جـدول حـرف ( ز ) :  موجودات وممتلكــات الدولــــة .

    جـدول حـرف ( ب ) : مصروفــــات الوزارات و اإلدارات الحكوميـة حسب الوزارات .

    جـدول حـرف ( ج ) : تحليل اإليرادات والمصروفات على المستوى االقتصادي

    جـدول حـرف ( د ) : أرصـــــدة حسابات فئات األصول والخصوم مع مقارنتها بالسنة المالية السابقة.

    جـدول حـرف ( ه ) : أرصدة البنوك والصندوق.

جــــداول الحســـاب الختـــامي

   تابع جـدول حـرف ( ز ) :  قيمة ممتلكــات الدولــــة (المباني والمنشآت) .

دليــل الحسـاب الختـامي لإلدارة المـاليـة للدولـة عـن السنـة الماليـة 2021/2020

الجـــداول الرئيســـية
    جـدول حـرف ( أ ) : إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية حسب األبواب و المجموعـات . 

( 1 )



ح .خ 2021/2020 جدول حرف ( أ )

اإليرادات النفطية 11

8,789,700,076.217 5,628,227,000.000 النفط الخام و الغــــــــــــــــاز 111

8,789,700,076.217 5,628,227,000.000 إجمالي الباب األول

الضرائب و الرسوم 12

161,511,709.478 190,000,000.000 الضرائب على الدخل و األرباح والمكاسب الرأسمالية 121

14,684,406.555 18,000,000.000 الضرائب على الماكية 123

297,303,958.906 378,253,000.000 الضرائب على التجارة و المعامالت الدولية 125

473,500,074.939 586,253,000.000 إجمالي الباب الثاني

المساهمات االجتماعية 13

87,116,732.000 110,000,000.000 مساهمات اجتماعية أخرى 132

87,116,732.000 110,000,000.000 إجمالي الباب الثالث

إيرادات أخرى 15

41,340,493.987 76,438,000.000 دخل ملكية  151

379,643,801.361 767,409,000.000 مبيعات السلع و الخدمات 152

121,312,767.921 146,651,000.000 الغرامات و الجزاءات و المصادرات 153

626,308,869.553 168,641,000.000 إيرادات متنوعة و غير مصنفة في مكان آخر 155

1,168,605,932.822 1,159,139,000.000 إجمالي الباب الخامس

إيرادات التخلص من أصول  و  إيرادات غير تشغيلية أخرى 16

13,800,000.000 إيرادات التخلص من األصول غير المالية 162

1,335,057.640 5,152,000.000 إيرادات فروقات تغير أسعار العملة 163

1,335,057.640 18,952,000.000 إجمالي الباب السادس

10,520,257,873.618 7,502,571,000.000

البيــــــــــــــــــــــــــــــــان مجموعة الباب

3,017,686,873.618

(17,616,942.360)

التقـــــــــديرات 

(28,488,290.522)

(3,315,593.445)

(112,752,925.061)

(80,949,041.094)361,593,253.636

529,751,276.788

107,285,907.000

17,220,325,395.971الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

(13,800,000.000)

(3,816,942.360)

9,466,932.822

13,311,556.347

1,200,358,187.132

15,369,618,468.704 3,161,473,076.217

إيرادات الوزارات و االدرات الحكومية

إيرادات السنة المالية

15,369,618,468.704

الفـــــــــــــرق

3,161,473,076.217

المحصـــــــل
2020/2019

481,073,951.457

140,817,619.492

(22,883,268.000)

65,163,602.217

513,303,013.966

حسب األبواب و المجموعات

107,285,907.000

3,898,811.347

(22,883,268.000)

151,309,983.344

16,848,039.808

(35,097,506.013)

(387,765,198.639)

9,412,745.000

(25,338,232.079)

457,667,869.553

 

( 2 )



ح.خ 2021/2020

2019/2018 2020/2019

50,000,000.000 50,000,000.000 0.000 50,000,000.000 مخصصـــــــات  رئيــــــــــس الدولــــــــــة 01

237,140,295.077 245,719,868.597 45,128,444.942 253,327,555.058 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

50,480,545.359 53,723,063.984 1,897,987.089 55,630,012.911 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

140,362,332.342 132,085,825.317 22,230,897.409 118,506,102.591 مجلـــس الوزراء - ا ألمانـــــة العامــــــة 04

33,625,972.754 41,961,590.819 934,240.905 49,931,924.095 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

16,242,303.475 11,167,977.738 3,141,574.412 9,979,425.588 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

77,437,653.211 75,230,804.320 1,237,909.985 65,609,416.015 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

181,348,214.632 215,117,428.252 12,635,537.732 245,943,323.268 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

188,976,411.095 214,829,592.705 12,898,535.653 113,940,464.347 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

5,500,093,000.000 5,495,634,000.000 14,286,667.211 6,825,908,332.789 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

94,800,655.011 96,192,530.997 3,058,173.353 98,352,826.647 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

279,452,423.066 263,528,431.481 7,814,586.853 276,715,713.147 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

257,750,195.789 308,483,670.362 15,098,326.736 307,937,173.264 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

1,123,629,550.833 1,190,612,668.047 55,863,526.474 1,163,845,932.526 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

1,832,986,762.776 1,833,422,610.387 67,466,660.846 1,585,611,339.154 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

367,014,266.621 422,041,799.996 16,323,377.593 422,151,622.407 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

2,068,083,012.958 2,089,261,739.678 20,241,333.150 1,971,922,488.850 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

739,540,779.286 540,545,709.925 22,198,204.837 583,794,345.163 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

2,489,840,825.379 2,469,111,725.560 54,055,936.685 2,328,798,063.315 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

396,985,055.450 373,507,852.927 19,234,977.688 369,709,399.312 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

201,499,744.326 216,155,300.626 15,818,655.845 183,212,344.155 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

305,855,145.787 356,395,208.391 5,511,718.249 345,485,281.751 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

7,825,558.455 7,190,616.280 1,043,850.430 7,343,149.570 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

147,212,990.529 135,858,112.702 32,760,058.058 111,416,941.942 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

1,126,035,177.318 1,053,191,352.849 114,505,605.554 931,917,394.446 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

33,305,693.141 28,616,172.663 4,689,934.328 21,537,065.672 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

1,195,556,233.139 400,638,961.756 378,501.646 343,844,337.354 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

2,527,546,942.058 2,649,760,746.086 271,796,796.709 2,272,079,203.291 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

157,501,758.112 149,975,633.758 17,508,133.385 158,328,817.615 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

6,645,583.378 6,337,596.796 1,410,099.599 5,966,750.401 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

11,282,391.919 11,436,721.333 898,569.743 11,490,430.257 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

2,645,859.286 2,533,028.412 183,702.317 2,510,297.683 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33
0.000 اإلعتمــــــــــــــــــــــاد التكميـــــــــــــــــلي 88

21,848,703,332.562 21,140,268,342.744 862,252,525.416 21,292,747,474.584 22,155,000,000.000

(103,300,000.000)

388,944,377.000

12,389,000.000

2,694,000.000
0.000

26,227,000.000

344,222,839.000

2,543,876,000.000

175,836,951.000

7,376,850.000

350,997,000.000

8,387,000.000

144,177,000.000

392,839.000

197,850.000

1,046,423,000.000

13,873,951.000

199,031,000.000

الجملـــــــــــــــــــــــــــــة

137,861.000

4,768,165.000

343,830,000.000

2,543,876,000.000

161,963,000.000

7,179,000.000

199,031,000.000

318,442,000.000

8,387,000.000

1,895,377.000

32,555,000.000

1,046,423,000.000

جدول حرف (ب)

إعتماد الميزانية

21,555,000,000.000

التعديل

600,000,000.000

50,000,000.000

298,456,000.000

57,528,000.000

140,737,000.000

46,098,000.000

13,121,000.000

62,467,000.000

258,441,000.000

126,839,000.000

6,240,195,000.000

12,389,000.000

2,694,000.000
103,300,000.000

1,117,822.000

144,177,000.000

35,934,459.000

26,227,000.000

438,475,000.000

1,991,046,000.000

605,479,000.000

2,382,854,000.000

387,049,000.000

101,411,000.000

282,111,000.000

320,109,000.000

1,183,775,000.000

1,650,891,000.000

2,382,854,000.000

101,411,000.000

284,530,300.000

323,035,500.000

1,219,709,459.000

1,653,078,000.000

6,840,195,000.000

المصروفات حسب الوزارات واإلدارات الحكومية

المصروفات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات اإلعتماد بعد التعديلالرقم

13,121,000.000

2,926,500.000

66,847,326.000

2,419,300.000

513,550.000

       مصروفات السنة المالية
الفرق *

2,187,000.000

605,992,550.000

4,380,326.000

600,000,000.000

50,000,000.000

298,456,000.000

57,528,000.000

140,737,000.000

50,866,165.000

438,475,000.000

1,992,163,822.000

258,578,861.000

126,839,000.000

 ( 3 )



ح.خ 2021/2020

نسبة التحصيل  نسبة التحصيل  حركة اإليرادات 

و الصرف إلى اإلجمالي و الصرف إلى المقدر و المصروفات الفعلية

15,369,618,468.704 %83.6 %156.2 3,161,473,076.217 8,789,700,076.217

529,751,276.788 %4.5 %80.8 (112,752,925.061) 473,500,074.939

107,285,907.000 %0.8 %79.2 (22,883,268.000) 87,116,732.000

1,200,358,187.132 %11.1 %100.8 9,466,932.822 1,168,605,932.822

13,311,556.347 %0.0 %7.0 (17,616,942.360) 1,335,057.640

1,850,706,927.267 %16.4 %92.3 (143,786,202.599) 1,730,557,797.401

17,220,325,395.971 %100 %140.2 3,017,686,873.618 10,520,257,873.618

7,585,264,261.450 %35.0 %99.3 56,079,521.702 7,445,825,478.298

3,193,251,676.435 %13.5 %95.4 137,850,758.417 2,873,600,241.583

619,476,357.721 %2.6 %96.4 20,907,821.953 556,663,178.047

5,252,221,000.000 %25.5 %100 0.000 5,432,467,000.000

959,792,069.865 %4.0 %97.8 19,262,865.924 847,154,134.076

1,229,576,716.936 %11.2 %97.6 59,140,023.012 2,394,328,976.988

18,839,582,082.407 %91.8 %98.5 293,240,991.008 19,550,039,008.992

2,300,686,260.337 %8.2 %75.4 569,011,534.408 1,742,708,465.592

2,300,686,260.337 %8.2 %75.4 569,011,534.408 1,742,708,465.592

0.000

21,140,268,342.744 %100 %96.1 862,252,525.416 21,292,747,474.584

(3,919,942,946.773) %73.5 3,879,939,399.034 (10,772,489,600.966)

جملة المصروفات العامة

103,300,000.000

21,555,000,000.000

19,139,980,000.000

(14,652,429,000.000)

2,311,720,000.000

2,311,720,000.000

0.000

22,155,000,000.000

0.000

(14,052,429,000.000)

(103,300,000.000)

600,000,000.000

(600,000,000.000) رابعا : الفائض / العجز

703,300,000.000

تحليل اإليرادات و المصروفات على المستوى االقتصادي

2,453,469,000.000

جدول حرف (ج)

5,628,227,000.000

586,253,000.000

577,571,000.000

5,432,467,000.000

866,417,000.000

7,502,571,000.000

7,501,905,000.000

3,011,451,000.000

0.000

اإلعتماد بعد التعديل

577,571,000.000

5,432,467,000.000

866,417,000.000

1,853,469,000.000

1,874,344,000.000

شراء األصول غير المتداولة

جملة اإلنفاق الرأس مالي

االعتماد التكميلي

الباب السابع - المنافع االجتماعية 

الباب الثامن - مصروفات و تحويالت أخرى

19,843,280,000.000جملة االنفاق الجاري

0.000

103,300,000.000

1,874,344,000.000

الباب الثاني - السلع و الخدمات

االنفاق الجاري

الباب األول - تعويضات العاملين

7,502,571,000.000

7,398,605,000.000

2,311,720,000.000

2,311,720,000.000

600,000,000.000

أوال: إيرادات الوزارات و اإلدارات الحكومية

0.000

التعديلإعتماد الميزانية

5,628,227,000.000

586,253,000.000

5,628,227,000.000

الباب السادس - المنح

غير تشغيلية أخرى

جملة اإليرادات غير النفطية

جملة اإليرادات العامــــــــــــــة

ثانيا: مصروفات الوزارات و اإلدارات الحكومية

الباب الخامس - اإلعانات

االنفاق الرأس مالي

3,011,451,000.000

السنة المالية 2020/2019

اإليرادات النفطية 

اإليرادات غير النفطية

الباب الثاني - الضرائب و الرسوم

الباب الثالث - المساهمات االجتماعية

الباب الخامس - إيرادات أخرى

الباب السادس - إيرادات التخلص من أصول و إيرادات 

110,000,000.000

1,159,139,000.000

18,952,000.00018,952,000.000

الفرق

5,628,227,000.00015,369,618,468.704 %83.6 8,789,700,076.2173,161,473,076.217%156.2

1,159,139,000.000

110,000,000.000

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
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جدول حرف (د)

2020/2019 2021/2020

40,770.243 47,076.101

121,463,026.656 (69,483,394.096)

6,337,373.173 8,267,255.284

1,991,638,649.162 3,005,613,231.766

1,014,596,170.035 1,811,299,685.277

1,632,664,756.098 1,755,641,399.979

4,766,740,745.367 6,511,385,254.311

0.000 0.000

4,766,740,745.367 6,511,385,254.311

(8,619.447)

5,265,250,186.195

1,245,581,583.659

3,425,845,238.046

1,340,691,127.165

األصول الغير المتداوله المالية

حسابات دائنة أخرى بنوك محلية أخـــــــــــــرى

6,510,819,219.337

بنك الكويت المركــــــــزي*

الصنـــــــــــــــــــــــدوق

حسابات مدينة أخــــــــــــــرى

566,034.974212,999.603

2021/20202020/2019

جمـــــــــــــــــــــــــــلة األصول 

جملة األصول الغير متداولة

جمـــــــــــــــــــــــــــلة الخصوم

جملة األصول الغير متداولة

الخصوم غير متداولة

جملة الخصوم المتداولة

حسابات دائنة أخرى

6,511,385,254.311

212,999.603

4,766,740,745.367

566,034.974

أرصدة حسابات فئات األصول و الخصوم مع مقارنتها بالسنة المالية السابقة

مستحــــــــــــــــقات

األرصـــــــــــــــــــــــــدة الدائنــــــــــــــــــــــــــــة األرصـــــــــــــــــــــــــــــدة المــــــــــــــــــــــــــــــدينة

مستحقات و مخصصات 

(12,550.517)

األصول

األصول المنداولة

4,766,527,745.764

ح .خ 2021/2020

الخصوم

الخصوم المتداولة

ذمم دائنـــــــــــــــــــة 

حسابات مدينة أخـــــــــــرى

جملة األصول المتداولة

جاري المـــــــــــــــــالية

حسابات في بنوك أجنبية
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جدول حرف (هـ)

الجملـــــــــــــــــــــــــــــة

159,826,694.244

413.507

(434,556.013)

(360,386,310.152)

6,337,373.173

100,039.003

60,111,469.780(61,090,967.711)

78,095.000

0.000

0.000

5,315,198.784

(2,485,286.657)

بنك الكويت المركزي -مصروفات طارئة - كرونا المستجد

317,114,470.690

0.000

18,955,018.113

127,941,209.075

78,095.000

(472,667,989.110)

8,267,255.284

44,036,677.699 35,678,581.360 35,678,581.360

(3,290,754.769) 0.000

بنك الكـــويت المركزي - عالج بالخـــــــــارج

بنك الكويت المركزي - دفعات تمويلية خارجية

بنــــــــــــــوك محليـــــــــــــــــة أخـــــــــــرى

بنـــــــــــــــــــــــــوك أجنبيـــــــة أخـــــــــرى

بنك الكويت المركزي -صندوق مساهمات انتشار فيروس كرونا 
المستجد

بنك الكويت المركزي - عـــــــــــــــــــــــــام

شهادة البنك أو الجرد الفعلي

0.000

بنك الكويت المركزي - إيــــرادات ضريبية

0.000

84,576.523

0.000

الرصيد الدفتري 2020/3/31
2021/2020

الرصيد الدفتري 2021/3/31

(18,886,352.175)

أرصــــــــــــــدة البنــــــــــــــــوك و الصنـــــــــــــــــــدوق

البيــــــــــــــــــــــــــــــان

الصنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق

بنـــــــك الكــــويت المركزي - رئيـــــــــــــسي

                           ح.خ 2021/2020 

40,770.243

277,493,257.243

926,850.128 بنك الكويت المركزي - إيــــــــــــــــــــرادات

47,076.101

75,053,936.565
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                                                                                                                                                                ح.خ 2021/2020

2021/2020

1,729,847,748.593

409,277,073.387

412,797,506.649

5,291,319,440.638

14,941.620

200,038,483.342

269,796,295.949

1,744,513.503

4,225,424.731

138,100,000.000

999,520.730

210,123.340

14,484,338,762.231

591,587,620.179

23,534,297,454.892

السنة المالية

(و) جدول حرف

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 الحســـــــــــــــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــــــــــــــــاميــة

2020/2019

السنة المالية 

الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مبالغ عن خدمــــــــــــــات و أعمـــــــــــال مؤداة

الطوابع المـــــــــــــــــــــــالية االلكترونيــــــــــــــة

عهد األوراق و البطاقــــــــــات ذات القيمة النقدية

أمــــــــــــــــــــــــــــــــــالك الدولة العقاريــــــــــة

اهـــــــــــالك أمــــــالك الدولــة العقاريــــــــــــــــة

مستحقات ضريبيـــــــــــــــة للحـــــــــــــــــــــكومة

عهد الطـــــــــــــــــــوابع الماليـــــــــــــــــــــــــــة

عهد الطـــــــــــــــــــــــوابع البريديــــــــــــــــــــــة

عهد الطوابع المـــــــــــــــــــــالية العامــــــــــــــة

ديون مستــــــــــــــــــحقة للحـــــــــــــــــــــــكومة

ديون مستــــــــــــــــــحقة على الحـــــــــــــــــــــــكومة

مستــــــــحقات صنوقي المتــــــــــعثرين و األسرة

بنك شيــــــــــــــكات تحت التحصـــــــــــــــــــــيل

اعتـــــــــــمادات مستـــــــــــندية تحـت التنـــــفيذ 

بنك شيــــــــــــــكات و خطابات ضمـــــــــــــــــان

143,458,449.033

1,236,673.810

216,643.340

23,121,020,620.720

14,379,855,339.296

498,596,064.766

100.000

196,771,663.978

268,878,663.739

2,407,170.343

4,271,839.731

1,639,040,693.649

534,487,899.089

434,397,426.154

5,017,401,993.792
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2020/2019 2021/2020

935,638,362.131 1,114,477,864.729

328,545,364.502 391,285,705.199

373,532,647.112 338,202,839.764

209,524,353.260 241,463,016.112

47,526,218.488 42,850,683.896

43,894,640.790 47,461,680.000

219,774.000 196,278.000

95,250.000 95,250.000

40.000 40.000

28,025,978.000

1,967,002,628.283 2,176,033,357.700

10,530,044,484.077 10,831,978,301.056

6,561,056,511.856 5,626,204,903.966

17,091,100,995.933 16,458,183,205.022

19,058,103,624.216 18,634,216,562.722

209,030,729.417

الفرق

178,839,502.598

62,740,340.697

31,938,662.852

(423,887,061.494)

(632,917,790.911)

301,933,816.979

(934,851,607.890)

إجمالي قيم الموجودات المنقولة و العقارية

عهـــــــــــــــــــــد المـــــــــــــواد

أصول أخــــــــــــــــــــــــــــــرى

المكتبــــــــــــــــــــــــــــــــات

المواد ذات الطبيعة الخـــــاصة

أصول حيوانية و مائيــــــــــــة

وسائل النقــــــــــــــل و اإلنتقال

أراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

مبانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

عهد المنازل المملوكة و المستاجره

الخزانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

إجمالي قيم الموجودات المنقولة

:الموجودات العقارية

موجـــــودات وممتلكــــــــــــــــات الدولــــــــــــــــــــــــة

(35,329,807.348)

المتـــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــف

إجمالي قيم الموجودات العقارية

بيـــــــــــــــــــــان

الموجودات المنقولة

المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازن

2021/2020خ .ح(ز) جدول 

السنة المالية

(4,675,534.592)

3,567,039.210

(23,496.000)

0.000

0.000

(28,025,978.000)
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2020/2019 2021/2020

4,472,992,055.480 4,427,802,220.940
الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

40,557,173.000 40,557,173.000
ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

80,135,901.000 80,135,901.000
ا ألمانـــــة العامــــــة- مجلـــس الوزراء  04

32,808,364.400 32,808,364.400
إدارة الفتوى و التشريع-مجلس الوزراء  05

104,097,000.000 103,834,500.000
المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

4,830,151.859 4,561,810.089
ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

407,131,818.000 585,255.843
وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

3,012,161,610.257 2,917,450,553.958
اإلدارة العامــــــــة- وزارة المـــــــــــالية  09

375,211,120.990 375,819,862.420
اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

35,667,000.000 33,830,375.000
وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

486,529,075.475 528,790,206.000
وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

2,019,368,512.260 2,120,181,043.000
وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

230,061,406.500 194,952,131.320
الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

622,207,180.024 622,207,180.024
وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

70,249,920.829 70,073,527.453
وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

1,196,096,806.099 612,989,498.000
وزارة الصــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــة العامـة 19

289,702,936.000 288,209,060.000
وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

1,370,064,545.000 1,686,190,930.000
وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

154,684,855.000 194,436,685.000
وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

122,900,000.000 122,900,000.000
األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

1,137,373,097.505 1,135,553,052.320
وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

84,744,943.000 122,788,352.000
المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

741,525,523.255 741,525,523.255
اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

17,091,100,995.933 16,458,183,205.022

قيمة ممتلكات الدولة العقارية
المباني و األراضي

2021/2020خ .ح (ز)تابع جدول 

نسبة التغير الفرق
السنة المالية

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

%(1.0) (45,189,834.540)

%0.0 0.000

%0.0 0.000

%(0.3) (262,500.000)

%0.0 0.000

%(3.1) (94,711,056.299)

%0.2 608,741.430

%(5.6) (268,341.770)

%(99.9) (406,546,562.157)

%5.0 100,812,530.740

%(15.3) (35,109,275.180)

%(5.1) (1,836,625.000)

%8.7 42,261,130.525

%(48.8) (583,107,308.099)

%(0.5) (1,493,876.000)

%0.0 0.000

%(0.3) (176,393.376)

%0.0 0.000

%(0.2) (1,820,045.185)

%23.1 316,126,385.000

%25.7 39,751,830.000

%(3.7) (632,917,790.911) الجملـــــــــــــــــــــــــــــة

%44.9 38,043,409.000

%0.0 0.000
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جدول رقم (10) : الباب الثاني - السلع والخدمات   .

جدول رقم (10) : الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى .

جدول رقم (10) : شراء األصول غير المتداولة 

جدول رقم (7) : الباب األول - تعويضات  العاملين .

جدول رقم (7) : الباب الثاني - السلع والخدمات   .

جدول رقم (7) : الباب الخامس - اإلعانات  .

جدول رقم (13) : الباب األول - تعويضات العاملين . جدول رقم (7) : الباب السادس - المنح

جدول رقم (13) : الباب الثاني - السلع والخدمات   . جدول رقم (7) : الباب السابع - المنافع االجتماعية 

جدول رقم (13) : الباب الخامس - اإلعانات  . جدول رقم (7) : الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى .

جدول رقم (13) : الباب السادس - المنح جدول رقم (7) : شراء األصول غير المتداولة 

جدول رقم (13) : الباب السابع - المنافع االجتماعية 

جدول رقم (13) : الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى .

جدول رقم (13) : شراء األصول غير المتداولة  جدول رقم (8) : الباب األول - تعويضات العاملين .

جدول رقم (8) : الباب الثاني - السلع والخدمات   .

14-   جدول رقم (14) : الخصوم - مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية - اإلجمالي جدول رقم (8) : الباب الخامس - اإلعانات  .

14-   جدول رقم (14) : الخصوم - مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية - المتداولة جدول رقم (8) : الباب السادس - المنح

جدول رقم (14) : الباب األول - تعويضات العاملين . جدول رقم (8) : الباب السابع - المنافع االجتماعية 

جدول رقم (14) : الباب الثاني - السلع والخدمات   . جدول رقم (8) : الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى .

جدول رقم (14) : الباب الخامس - اإلعانات  . جدول رقم (8) : شراء األصول غير المتداولة 

جدول رقم (14) : الباب السادس - المنح
جدول رقم (14) : الباب السابع - المنافع االجتماعية 

جدول رقم (14) : الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى . جدول رقم (9) : الباب األول - تعويضات العاملين .
جدول رقم (14) : شراء األصول غير المتداولة  جدول رقم (9) : الباب الثاني - السلع والخدمات   .

6-   جدول رقم (6) : االعتمادات المنقولة من االعتماد التكميلي العام .

11-   جدول رقم (11) : بيان الدرجات الشاغرة والمشغورلة .7-   جدول رقم (7) :تحليل اإلعتمادات والمصروفات  مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية. 

12-   جدول رقم (12) :  الوظائف المدرجة على بند العقود

13-   جدول رقم (13) : المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية .

دليـــل الحســـاب الختــامي لــالدارة الماليـــة للدولــــة عن السنــــة الماليـــــة 2021/2020

الجــــداول االيضاحيــــة

10-   جدول رقم (10) : تحليل المصروفات لخطة التنمية حسب الوزارات واإلدارات الحكومية . 1-   جدول رقم (1) :إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية حسب األبواب والمجموعات .

9-   جدول رقم (9) :تحليل المصروفات وإلدارات الحكومية على مستوى الوظائف 

2-   جدول رقم (2) : مقارنة اإليرادات المحصلة باإليرادات التقديرية حسب الوزارات و اإلدارات الحكومية . 

8-   جدول رقم (8) : تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب االبواب و الفئات .

3-   جدول رقم (3) : اإليرادات المحصلة (علي مستوي الوظائف) .

4-   جدول رقم (4) : االعتمادات اإلضافية الماخوذة من المال االحتياطي العام .

5-   جدول رقم (5) : االعتمادات المنقولة من و إلي البنود في حدود ربط الباب المختص.
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   جدول رقم (21) : جرد الموجودات 

 جدول رقم (15) : تفصيل الخصوم - بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية                               
        الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى : الخصوم المتداولة  .

 جدول رقم (15) : تفصيل الخصوم - بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية                                  
الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى- وزارة المالية - إدارة الحسابات العامة .

   جدول رقم (20) :الحسابات النظامية

   جدول رقم (19) :مقارنة رصيد الصندوق والبنوك من واقع الجرد الفعلي والرصيد الدفتري في 2021/3/31

   جدول رقم (18) :الخصوم  على مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية .

   جدول رقم (17) :األصول المتداولة المالية المحلية - حسابات مدينة أخرى .

دليـــل الحســـاب الختــامي لــالدارة الماليـــة للدولــــة عن السنــــة الماليـــــة 2021/2020

الجــــداول االيضاحيــــة

   جدول رقم (16) :األصول على مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية .
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ح .خ 2021/2020

ايرادات السنة المالية 2020/2019
نسبة المحصل الى 

المقدر
الفرق المحصـــــــل التقديرات  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان البند الفئة مجموعة الباب

اإليرادات النفطية 11

النفط الخام والغــــــــــــاز 111
النفط الخام: 1111

15,013,500,070.927 %157.4 3,134,254,686.498 8,595,420,566.498 5,461,165,880.000 111101 النفط الخام
15,013,500,070.927 %157.4 3,134,254,686.498 8,595,420,566.498 5,461,165,880.000 إجمالي الفئة (1111)

الغـــــــــــاز:  1112

356,118,397.777 %116.3 27,218,389.719 194,279,509.719 167,061,120.000 - الغاز 111201
356,118,397.777 %116.3 27,218,389.719 194,279,509.719 167,061,120.000 إجمالي الفئة (1112)

15,369,618,468.704 %156.2 3,161,473,076.217 8,789,700,076.217 5,628,227,000.000 إجمالي المجموعة (111)

15,369,618,468.704 %156.2 3,161,473,076.217 8,789,700,076.217 5,628,227,000.000

الضرائب والرسوم 12

الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية 121
من الشركات ومشروعات أخرى: 1212

81,266,082.495 %75.8 (26,620,845.694) 83,379,154.306 110,000,000.000 121202 ضرائب الدخل من الشركات األجنبية

40,767,956.349 %100.6 250,524.409 40,250,524.409 40,000,000.000 ضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية 121203

9,728,320.500 %140.2 3,212,389.000 11,212,389.000 8,000,000.000 حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية 121204

19,547,624.000 %83.3 (5,330,358.237) 26,669,641.763 32,000,000.000 مساهمة الشركات في خدمات الدولة 121205
151,309,983.344 %85.0 (28,488,290.522) 161,511,709.478 190,000,000.000 إجمالي الفئة (1212)

151,309,983.344 %85.0 (28,488,290.522) 161,511,709.478 190,000,000.000 إجمالي المجموعة (121)

الضرائب على الملكية 123
الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة: 1231

#DIV/0! 1,635,867.000 1,635,867.000 الضرائب المتكررة على األراضي والمرافق السياحية 123101
0.000 #DIV/0! 1,635,867.000 1,635,867.000 0.000 إجمالي الفئة (1231)

الضرائب غير المتكررة األخرى على الملكية: 1235

16,848,039.808 %72.5 (4,951,460.445) 13,048,539.555 18,000,000.000 رسوم نقل الملكية 123501
16,848,039.808 %72.5 (4,951,460.445) 13,048,539.555 18,000,000.000 إجمالي الفئة (1235)

16,848,039.808 %81.6 (3,315,593.445) 14,684,406.555 18,000,000.000 إجمالي المجموعة (123)

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية 125
الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم االستيراد األخرى: 1251

342,551,568.732 %81.1 (68,079,918.333) 291,520,081.667 359,600,000.000 125101 ضرائب جمركية

82,585.140 %148.7 34,081.163 104,081.163 70,000.000 125102 رسوم جمركية
342,634,153.872 %81.1 (68,045,837.170) 291,624,162.830 359,670,000.000 إجمالي الفئة (1251)

الضرائب األخرى على التجارة والمعامالت الدولية: 1256

11,034,321.674 %18.9 (8,917,440.000) 2,082,560.000 11,000,000.000 رسوم مغادرة المطار الدولي 125601

1,431.000 %0.0 (1,000.000) 1,000.000 رسوم تصاريح السفر للسفن 125602

7,673,344.230 %47.0 (3,829,860.274) 3,402,139.726 7,232,000.000 125603 رسوم عبور األجواء الكويتية على الطائرات

250,002.860 %55.7 (154,903.650) 195,096.350 350,000.000 125699 رسوم أخرى
18,959,099.764 %30.6 (12,903,203.924) 5,679,796.076 18,583,000.000 إجمالي الفئة (1256)

361,593,253.636 %78.6 (80,949,041.094) 297,303,958.906 378,253,000.000 إجمالي المجموعة (125)

529,751,276.788 %80.8 (112,752,925.061) 473,500,074.939 586,253,000.000 إجــــــــــــــــــــمالي البـــــــــــــاب الثــــــــــــــــــاني

إجمالي الباب األول

ة إيرادات الوزارات واالدارات الحكوم
حسب األبواب والمجموعات (أ)

جدول رقم (1)
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ح .خ 2021/2020

ايرادات السنة المالية 2020/2019
نسبة المحصل الى 

المقدر
الفرق المحصـــــــل التقديرات  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان البند الفئة مجموعة الباب

المساهمات االجتماعية 13

مساهمات إجتماعية أخرى 132

مساهمات أرباب العمل: 1322

107,285,907.000 %79.2 (22,883,268.000) 87,116,732.000 110,000,000.000 132201 إيرادات الضمان الصحي

107,285,907.000 %79.2 (22,883,268.000) 87,116,732.000 110,000,000.000 إجمالي الفئة (1322)

107,285,907.000 %79.2 (22,883,268.000) 87,116,732.000 110,000,000.000 إجمالي المجموعة (132)

107,285,907.000 %79.2 (22,883,268.000) 87,116,732.000 110,000,000.000

الضرائب والرسوم 15

دخل ملكية 151

1511 فائدة:

3,620,158.138 %12.1 (2,218,986.856) 306,013.144 2,525,000.000 151101 أرباح الحسابات الجارية

3,620,158.138 %12.1 (2,218,986.856) 306,013.144 2,525,000.000 إجمالي الفئة (1511)

1514 الريع:
59,613,444.079 %54.3 (32,904,510.346) 39,060,489.654 71,965,000.000 151401 ريع األراضي

1,930,000.000 %101.3 25,991.189 1,973,991.189 1,948,000.000 إيجار تردد (موجات فضائية) 151402

#DIV/0! 0.000 رخص موجات السلكية 151403

61,543,444.079 %55.5 (32,878,519.157) 41,034,480.843 73,913,000.000 إجمالي الفئة (1514)

65,163,602.217 %54.1 (35,097,506.013) 41,340,493.987 76,438,000.000 إجمالي المجموعة (151)
مبيعات السلع والخدمات 152

مبيعات من جانب منشآت بالقيمة السوقية: 1521

1,989,635.000 %9.1 (3,157,098.000) 317,902.000 3,475,000.000 152101 إعالنات

5,081.510 %371.2 135,600.595 185,600.595 50,000.000 مبيع برامج تلفزيونية 152102

50,176,174.001 %33.0 (35,639,472.883) 17,580,127.117 53,219,600.000 152103 إيجارات

420,028.359 %19.6 (482,211.903) 117,788.097 600,000.000 مطبوعات الجهات الحكومية 152104

9,168.628 %87.8 (5,484.797) 39,515.203 45,000.000 إيرادات خدمات إذاعية وتلفزيونية 152105

4,220,261.542 %9.1 (4,337,258.948) 434,741.052 4,772,000.000 عقود الخدمات الملزمة لشركات خاصة 152106

6,166,411.085 %111.1 444,505.905 4,444,505.905 4,000,000.000 مبيع أدوية وعقاقير 152107

62,986,760.125 %34.9 (43,041,420.031) 23,120,179.969 66,161,600.000 إجمالي الفئة (1521)

رسوم إدارية: 1522

10,780,574.009 %47.3 (5,952,247.937) 5,350,052.063 11,302,300.000 152201 رسوم تسجيل الشركات ووثائق التامين

6,087,795.705 %72.3 (1,967,313.513) 5,132,686.487 7,100,000.000 رسوم طلبات الترخيص 152202
1,737,222.049 %49.1 (1,782,870.725) 1,717,129.275 3,500,000.000 152203 رسوم دمغ المعادن الثمينة

22,804,174.460 %62.6 (9,482,016.965) 15,867,983.035 25,350,000.000 رسوم قضائية 152206

1,940.000 %6123.2 1,806,973.000 1,836,973.000 30,000.000 رسوم إصدار رخص القيادة بأنواعها 152207
642,977.370 %71.1 (300,802.830) 739,197.170 1,040,000.000 رسوم صالحية الطائرات وإجازات الطيارين 152209

384.000 %0.0 (16,000.000) 16,000.000 152210 رسوم مسح وتسجيل البواخر

7,105,250.278 %69.8 (2,122,242.700) 4,897,157.300 7,019,400.000 152212 رسوم إدارية – مناقصات وممارسات

24,442.161 %72.4 (6,985.000) 18,315.000 25,300.000 152213 رسوم إدارية – مزادات

752,852.663 %38.3 (645,169.419) 399,830.581 1,045,000.000 152214 رسوم إدارية – فحص عينات وأجهزة

158,060.000 %106.4 8,260.000 138,260.000 130,000.000 رسوم إدارية – إشراف 152215
151,970.810 %223.3 252,443.950 457,243.950 204,800.000 رسوم إدارية – إصدار شهادات 152217

8,441,760.000 %38.0 (5,953,212.000) 3,646,788.000 9,600,000.000 رسوم إقامات 152218

143,765.000 %22.0 (47,160.000) 13,340.000 60,500.000 رسوم المزايدات 152219

223,166.500 %56.1 (128,179.000) 163,821.000 292,000.000 رسوم التصاريح واألذونات 152220

13,200.000 %26.3 (23,600.000) 8,400.000 32,000.000 رسوم إجراءات بيع األراضي والعقارات بالمزاد العلني 152221

19,550.050 %29.8 (18,950.000) 8,050.000 27,000.000 152224 رسوم تأهيل الشركات
4,026,244.866 %216.0 3,481,160.869 6,481,160.869 3,000,000.000 152225 رسوم على األراضي الفضاء
1,919,496.215 %416.8 5,621,535.490 7,395,835.490 1,774,300.000 152299 رسوم متنوعة

65,034,826.136 %75.9 (17,276,376.780) 54,272,223.220 71,548,600.000 إجمالي الفئة (1522)

إجــــــــــــــــــــمالي البـــــــــــــاب الثــــــــــــــــــالث

إيرادات الوزارات واالدارات الحكومية
حسب األبواب والمجموعات (ب)

جدول رقم (1)

 ( 13 )



ح .خ 2021/2020

ايرادات السنة المالية 2020/2019 نسبة المحصل الى المقدر الفرق المحصـــــــل التقديرات  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان البند الفئة مجموعة الباب

مبيعات عرضية من جانب منشآت بالقيمة غير السوقية: 1523 152 15

%0.0 (1,000.000) 1,000.000 مبيع مواد مصادرة 152301

6,766.640 %6.8 (13,984.620) 1,015.380 15,000.000 حصيلة عدادات انتظار السيارات 152302

639,867.476 %50.7 (230,365.000) 236,635.000 467,000.000 رسوم دراسية 152303

3,190,208.322 %81.9 (521,691.116) 2,356,808.884 2,878,500.000 مبيع إصدارات مطبوعات حكومية 152304

13,447.000 %131.8 7,960.500 32,960.500 25,000.000 رسوم الحجر الصحي 152306

27,146,735.241 %78.9 (9,494,673.627) 35,505,326.373 45,000,000.000 152307 إيرادات المستشفيات

29,300.000 %0.0 (5,000.000) 5,000.000 152308 إيرادات التأمين الصحي

194,398,428.030 %54.6 (138,668,884.688) 166,908,115.312 305,577,000.000 إيرادات الكهرباء 152309

89,330,843.102 %45.5 (98,551,777.158) 82,205,222.842 180,757,000.000 إيرادات المياه 152310

20,913,840.999 %19.9 (17,050,002.100) 4,241,997.900 21,292,000.000 إيرادات خدمات الطيران المدني 152311

421,240.490 %30.5 (337,685.288) 148,314.712 486,000.000 إيرادات خدمات البريد 152312

8,130,919.828 %5.9 (61,288,645.149) 3,871,354.851 65,160,000.000 إيرادات البرق والهاتف 152313

8,210,802.628 %86.4 (1,040,228.041) 6,599,771.959 7,640,000.000 152314 إيرادات خدمات الموانىء

69,917.340 %91.3 (6,116.678) 63,883.322 70,000.000 152315 إيرادات صيانة

539,359.000 %2.7 (280,106.000) 7,894.000 288,000.000 إيرادات حفالت 152316

5,765.100 %4.8 (33,325.900) 1,674.100 35,000.000 152317 مخططات ومواصفات

293.000 %12.8 (1,134.000) 166.000 1,300.000 مبيع مواد ومنتجات حكومية 152322

4,631.000 %7025.7 69,257.037 70,257.037 1,000.000 152324 إيرادات كراج حجز المركبات

353,052,365.196 %48.0 (327,447,401.828) 302,251,398.172 629,698,800.000 إجمالي الفئة (1523)

481,073,951.457 %49.5 (387,765,198.639) 379,643,801.361 767,409,000.000 إجمالي المجموعة (152)

الغرامات والجزاءات والمصادرات 153

الغرامات والجزاءات: 1531

22,523,150.365 %89.2 (2,464,042.888) 20,285,957.112 22,750,000.000 غرامات جزائية 153101

61,031,675.135 %89.7 (7,077,074.050) 61,631,925.950 68,709,000.000 مخالفات مرورية 153102

3,764,219.164 %33.2 (3,146,023.802) 1,561,576.198 4,707,600.000 جزاءات على الموظفين 153103

50,747,491.578 %95.6 (1,722,505.050) 37,799,994.950 39,522,500.000 153105 غرامات

138,066,536.242 %89.4 (14,409,645.790) 121,279,454.210 135,689,100.000 إجمالي الفئة (1531)

المصادرات: 1532

1,435,616.000 %(140.4) (1,350,550.000) (788,650.000) 561,900.000 مصادرة كفاالت 153201

1,315,467.250 %48.0 (727,794.570) 672,205.430 1,400,000.000 153202 تعهدات ورخص مؤقتة مصادرة

2,751,083.250 %(5.9) (2,078,344.570) (116,444.570) 1,961,900.000 إجمالي الفئة (1532)

مصروفات مستردة: 1533

%1.7 (8,850,241.719) 149,758.281 9,000,000.000 مصروفات مستردة 153301

0.000 %1.7 (8,850,241.719) 149,758.281 9,000,000.000 إجمالي الفئة (1533)

140,817,619.492 %82.7 (25,338,232.079) 121,312,767.921 146,651,000.000 إجمالي المجموعة (153)

إيرادات الوزارات واالدارات الحكومية
حسب األبواب والمجموعات (ج)

جدول رقم (1)

 ( 14 )



ح .خ 2021/2020

ايرادات السنة المالية 2020/2019
نسبة المحصل الى 

المقدر
الفرق المحصـــــــل التقديرات  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان البند الفئة مجموعة الباب

إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر 155 15

مبيع مواد مستهلكة: 1551

10,614,895.463 %25.3 (1,698,289.487) 576,310.513 2,274,600.000 مبيع مواد مستهلكة 155101

10,614,895.463 %25.3 (1,698,289.487) 576,310.513 2,274,600.000 إجمالي الفئة (1551)

إيرادات قيدية: 1552

77,385,308.607 %130.3 19,524,604.513 83,907,304.513 64,382,700.000 إيرادات قيدية 155201

77,385,308.607 %130.3 19,524,604.513 83,907,304.513 64,382,700.000 إجمالي الفئة (1552)

مصروفات مستردة: 1553

34,612,158.410 %78.5 (7,069,206.867) 25,830,793.133 32,900,000.000 مصروفات مستردة 155301

34,612,158.410 %78.5 (7,069,206.867) 25,830,793.133 32,900,000.000 إجمالي الفئة (1553)

تعويضات: 1554

219,491,464.163 %814039.4 406,969,713.381 407,019,713.381 50,000.000 تعويضات عن أضرار الممتلكات 155401

219,491,464.163 %814039.4 406,969,713.381 407,019,713.381 50,000.000 إجمالي الفئة (1554)

إيرادات الطوابع المالية: 1555

12,600,002.317 %88.4 (706,620.217) 5,373,379.783 6,080,000.000 155501 إيرادات الطوابع المالية

12,600,002.317 %88.4 (706,620.217) 5,373,379.783 6,080,000.000 إجمالي الفئة (1555)

إيرادات متنوعة أخرى: 1559

158,599,185.006 %164.6 40,647,668.230 103,601,368.230 62,953,700.000 155901 إيرادات متنوعة أخرى

158,599,185.006 %164.6 40,647,668.230 103,601,368.230 62,953,700.000 إجمالي الفئة (1559)

513,303,013.966 %371.4 457,667,869.553 626,308,869.553 168,641,000.000 إجمالي المجموعة (155)

1,200,358,187.132 %100.8 9,466,932.822 1,168,605,932.822 1,159,139,000.000

إيرادات التخلص من أصول، وإيرادات غير تشغيلية أخرى 16

إيرادات التخلص من األصول غير المتداولة غير المالية 162

#DIV/0! 0.000 إيرادات التخلص من األصول غير المتداولة غير المالية الملموسة: 1621

9,411,535.000 %0.0 (13,800,000.000) 13,800,000.000 إيرادات التخلص من األراضي 162101

1,210.000 #DIV/0! 0.000 162103 إيرادات التخلص من اآلالت ومعدات وأصول أخرى

9,412,745.000 %0.0 (13,800,000.000) 0.000 13,800,000.000 إجمالي الفئة (1621)

9,412,745.000 %0.0 (13,800,000.000) 0.000 13,800,000.000 إجمالي المجموعة (162)

إيرادات فروقات تغير أسعار العملة 163

إيرادات فروقات تغير أسعار العملة: 1631

3,898,811.347 %25.9 (3,816,942.360) 1,335,057.640 5,152,000.000 إيرادات فروقات تغير أسعار العملة 163101

3,898,811.347 %25.9 (3,816,942.360) 1,335,057.640 5,152,000.000 إجمالي الفئة (1631)

3,898,811.347 %25.9 (3,816,942.360) 1,335,057.640 5,152,000.000 إجمالي المجموعة (163)

13,311,556.347 %7.0 (17,616,942.360) 1,335,057.640 18,952,000.000

17,220,325,395.971 %140.2 3,017,686,873.618 10,520,257,873.618 7,502,571,000.000

إيرادات الوزارات واالدارات الحكومية
حسب األبواب والمجموعات (د)

جدول رقم (1)

إجمالي اإليرادات

إجــــــــــــــــــــمالي البـــــــــــــاب الســـــــــــــــــــــــــادس

إجــــــــــــــــــــمالي البـــــــــــــاب الخــــــــــــــــــامس

 ( 15 )



ح .خ 2021/2020 جدول رقم (2)

إيرادات السنة المالية نسبة المحصل الفرق

2020/2019 الى المقدر زيادة / نقص المحصل التقديرات

1,311,450.091 %219.9 5,202,791.539 9,542,791.539 4,340,000.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

182,337.908 %80.3 (36,271.196) 147,728.804 184,000.000 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

8,401,897.006 %39.9 (5,236,690.673) 3,480,309.327 8,717,000.000 مجلـــس الوزراء - ا ألمانـــــة العامــــــة 04

305,337.273 %75.1 (41,887.917) 126,112.083 168,000.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

239,475.296 %197.0 326,924.391 663,924.391 337,000.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

1,088,948.648 %30.0 (651,084.317) 278,915.683 930,000.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

18,416,420.042 %69.3 (4,961,900.569) 11,201,099.431 16,163,000.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

246,616,704.339 %73.6 (80,407,220.627) 223,770,779.373 304,178,000.000 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

51,027,925.764 %191.3 18,713,687.486 39,213,687.486 20,500,000.000 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

363,443,230.791 %82.7 (65,421,386.072) 313,421,613.928 378,843,000.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

16,454,584.026 %58.9 (8,610,293.872) 12,314,706.128 20,925,000.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

54,235,891.016 %82.2 (9,989,968.842) 46,291,031.158 56,281,000.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

188,784,731.637 %94.2 (8,264,184.912) 133,735,815.088 142,000,000.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

5,605,915.902 %200.0 4,899,908.414 9,799,908.414 4,900,000.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

1,630,495.271 %87.5 (218,939.355) 1,532,060.645 1,751,000.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

32,116,178.875 %96.4 (888,306.032) 23,761,693.968 24,650,000.000 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

3,704,002.751 %87.1 (281,292.408) 1,905,707.592 2,187,000.000 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

194,355,609.196 %70.9 (62,394,966.790) 152,370,033.210 214,765,000.000 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

3,578,756.370 %70.4 (2,360,121.529) 5,613,878.471 7,974,000.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

9,350,376.832 %61.9 (2,667,035.192) 4,332,964.808 7,000,000.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

3,111,902.323 %46.7 (1,637,042.913) 1,436,957.087 3,074,000.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

87,396.779 %92.3 (6,134.214) 73,865.786 80,000.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

21,888,006.515 %52.3 (33,788,954.468) 36,993,045.532 70,782,000.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

15,366,022.082 %48.8 (9,136,052.650) 8,719,947.350 17,856,000.000 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

1,523,925.643 %249.3 1,396,203.892 2,331,203.892 935,000.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

15,600,864,219.685 %163.5 3,576,805,378.611 9,205,155,378.611 5,628,350,000.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

311,279,181.016 %51.3 (241,891,170.683) 254,547,829.317 496,439,000.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

65,216,706.155 %25.6 (50,643,255.371) 17,453,744.629 68,097,000.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

115,624.958 %24.6 (110,809.451) 36,190.549 147,000.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

18,054.141 %4.9 (12,368.441) 631.559 13,000.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

4,087.640 %86.4 (682.221) 4,317.779 5,000.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

17,220,325,395.971 %140.2 3,017,686,873.618 10,520,257,873.618 7,502,571,000.000

السنة المالية 2021/2020

                                                                                        مقارنة اإليرادات المحصلة باإليرادات التقديرية

الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

                                                                                              حسب الوزارات و اإلدارات الحكومية
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نسبة المحصل الى االجمالي نسبة المحصل إلى المقدر

%0.0  0.000 افتراضى * 000

%0.0 0.000 0.000 0.000

الخدمات العمومية العامة 701

%5.3 %78.8 (151,566,018.273) 561,969,981.727 713,536,000.000 األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشئون المالية وشئون المالية العامة والشئون 
الخارجية

7011

%0.1 %51.4 (8,919,937.710) 9,420,062.290 18,340,000.000 خدمات عامة 7013

%0.4 %191.3 18,713,687.486 39,213,687.486 20,500,000.000 خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر 7016

%5.8 %81.2 (141,772,268.497) 610,603,731.503 752,376,000.000

الدفاع 702

%0.1 %170.4 4,680,969.059 11,331,969.059 6,651,000.000 الدفاع العسكري 7021

%0.1 %170.4 4,680,969.059 11,331,969.059 6,651,000.000

النظام العام وشئون السالمة العامة 703

%0.4 %82.2 (9,989,968.842) 46,291,031.158 56,281,000.000 المحاكم 7033

%1.3 %94.2 (8,264,184.912) 133,735,815.088 142,000,000.000 شؤون النظام العام وشؤون السالمة العامة غير المصنفة في مكان آخر 7036

%1.7 %90.8 (18,254,153.754) 180,026,846.246 198,281,000.000

الشؤون اإلقتصادية 704

%0.1 %58.9 (8,610,976.093) 12,319,023.907 20,930,000.000 الشؤون اإلقتصادية والتجارية وشؤون العمالة 7041

%87.5 %163.5 3,576,805,378.611 9,205,155,378.611 5,628,350,000.000 الوقود والطاقة 7043

%0.2 %25.6 (50,643,255.371) 17,453,744.629 68,097,000.000 النقل 7045

%0.4 %52.3 (33,788,954.468) 36,993,045.532 70,782,000.000 اإلتصاالت 7046

%88.1 %160.2 3,483,762,192.679 9,271,921,192.679 5,788,159,000.000

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

االيرادات المحصلة (على مستوى الوظائف ) 

ح.خ 2021/2020 جدول رقم (3) 

النسب المالية
المقدر مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

رمز القسم 
الوظيفي

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

الفرق المحصل

( أ )

( 17 )



نسبة المحصل الى االجمالي نسبة المحصل إلى المقدر

اإلسكان ومرافق المجتمع 706

%2.4 %51.3 (241,891,170.683) 254,547,829.317 496,439,000.000 اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر 7066

%2.4 %51.3 (241,891,170.683) 254,547,829.317 496,439,000.000

الصحة 707

%1.4 %70.9 (62,394,966.790) 152,370,033.210 214,765,000.000 شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر 7076

%1.4 %70.9 (62,394,966.790) 152,370,033.210 214,765,000.000

الدين والثقافة والترفيه 708

%0.0 %249.3 1,396,203.892 2,331,203.892 935,000.000 الخدمات الثقافية 7082

%0.0 %61.9 (2,667,035.192) 4,332,964.808 7,000,000.000 خدمات اإلذاعة والنشر 7083

%0.0 %47.9 (1,643,177.127) 1,510,822.873 3,154,000.000 الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى 7084

%0.1 %73.7 (2,914,008.427) 8,174,991.573 11,089,000.000

التعليم 709

%0.2 %95.6 (1,169,598.440) 25,667,401.560 26,837,000.000 شؤون التعليم غير المصنفة في مكان آخر 7098

%0.2 %95.6 (1,169,598.440) 25,667,401.560 26,837,000.000

الحماية االجتماعية 710

%0.1 %70.4 (2,360,121.529) 5,613,878.471 7,974,000.000 الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان آخر 7109

%0.1 %70.4 (2,360,121.529) 5,613,878.471 7,974,000.000

%100 %140.2 3,017,686,873.618 10,520,257,873.618 7,502,571,000.000 جمـــــــــــــــلـة اإليـــــــــــــــرادات

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

االيرادات المحصلة (على مستوى الوظائف ) 
(  ب  )

ح.خ 2021/2020 جدول رقم (3) 

النســــب المـــــــــالية
المقدر مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

رمز القسم 
الوظيفي

الفرق المحصل

( 18 )



ح .خ 2021/2020 جدول رقم (4)

الجملة شراء األصول غير المتداولة مصروفات وتحويالت أخرى المنافع االجتماعية المنح اإلعانات السلع والخدمات تعويضات العاملين الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

0.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

0.000 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

0.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

0.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

0.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

0.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

0.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

0.000 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

600,000,000.000 600,000,000.000 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

0.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

0.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

0.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

0.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

0.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

0.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

0.000 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

0.000 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

0.000 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

0.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

0.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

0.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

0.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

0.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

0.000 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

0.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

0.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

0.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

0.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

0.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

0.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

0.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

600,000,000.000 0.000 600,000,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

اإلعتمادات اإلضافية المأخوذة من المال اإلحتياطي العام

الجمـــــــــــــــلة

 ( 19 )



ح .خ 2021/2020 جدول رقم (5)

الجمــــــــــــــــلة شراء األصول الغير 
متداولة

مصروفات وتحويالت 
أخرى المنافع االجتماعية المنح (مصروفات) اإلعانات باب تكلفة التمويل السلع والخدمات تعويضات العاملين الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

0.000 مخصصـــــــات  رئيــــــــــس الدولــــــــــة 01

17,531,928.000 11,322,472.000 27,809.000 5,311,130.000 870,517.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

1,244,730.000 1,000.000 35,130.000 1,208,600.000 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

7,658,870.000 260,260.000 101,296.000 1,587,314.000 5,710,000.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

6,605,964.000 25,000.000 231,635.000 6,349,329.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

275,739.000 1,420.000 140,550.000 133,769.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

5,582,507.399 54,854.000 237,804.806 116,856.540 5,172,992.053 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

10,014,397.000 111,796.000 9,000.000 2,603,464.000 3,033,914.000 4,256,223.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

5,266,935.000 2,351,816.000 154,331.000 621,508.000 2,139,280.000 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

828,326,917.852 626,770,208.637 201,556,709.215 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

7,353,378.000 520.000 69,219.000 7,283,639.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

5,255,369.000 26,000.000 8,315.000 223,161.000 4,997,893.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

4,167,474.000 4,167,474.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

78,773,395.282 1,707,358.000 812,000.000 714,569.282 10,989,700.000 64,549,768.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

115,598,824.000 21,539,416.000 8,626,382.000 47,909,223.000 37,523,803.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

5,093,760.000 1,262,890.000 43,870.000 1,987,000.000 1,800,000.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

285,048,615.294 619,103.000 1,500.000 8,200.000 15,942,484.000 268,477,328.294 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

2,624,572.000 14,390.000 134,770.000 391,889.000 2,083,523.000 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

93,750,526.000 17,249,000.000 49.000 70,000.000 48,464,300.000 27,967,177.000 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

5,467,177.000 181,000.000 395,200.000 4,890,977.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

10,797,483.365 407,500.000 2,780,052.446 7,609,930.919 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

42,425,273.000 3,506,000.000 59,680.000 3,052,343.000 35,807,250.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

243,665.000 9,900.000 233,765.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

2,884,255.000 683,300.000 25,612.000 99,305.000 2,076,038.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

84,545,661.835 64,286,814.000 172,214.000 2,141,040.297 17,945,593.538 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

1,340,198.000 4,136.000 177,095.000 1,158,967.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

1,201,587.000 11,310.000 10,960.000 304,030.000 875,287.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

131,127,300.000 34,103,450.000 50,060,910.000 46,962,940.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

18,201,678.196 192,270.000 26,570.000 2,054,045.000 15,928,793.196 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

733,100.000 4,950.000 25,000.000 703,150.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

134,466.640 15,000.000 3,952.385 115,514.255 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

41,475.830 27,332.000 8,893.830 5,250.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

103,300,000.000 103,300,000.000 اإلعتمـــــــــــاد التكميـــــــــــلي العـــــــــام 88

1,882,617,222.693 159,949,801.000 637,242,927.443 3,396,233.282 201,556,709.215 0.000 0.000 198,166,780.498 682,304,771.255

اإلعتمادات المنقولة من وإلى البنود في حدود ربط الباب المختص

الجمـــــــــــــــــــــــــــــلة 
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (6)

تعويضات العاملين الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02
ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04
4,768,165.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06
4,380,326.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

137,861.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08
وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09
وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10
اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

2,419,300.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12
2,926,500.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

35,934,459.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14
2,187,000.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16
1,117,822.000 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

513,550.000 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18
وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

1,895,377.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20
وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

32,555,000.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22
األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23
وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24
وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25
المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

392,839.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27
وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

13,873,951.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29
197,850.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32
وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

103,300,000.000

اإلعتمادات المنقولة من اإلعتماد التكميلي العام ألبواب الميزانية

الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (7)
مصروفات السنة المالية 

2020/2019
نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

50,000,000.000 %0.0 %0.0 %0.2 %100 0.000 50,000,000.000 50,000,000.000 50,000,000.000 مخصصـــــــات  رئيــــــــــس الدولــــــــــة 01

245,719,868.597 %5.2 %15.1 %1.2 %84.9 45,128,444.942 253,327,555.058 298,456,000.000 298,456,000.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

53,723,063.984 %0.2 %3.3 %0.3 %96.7 1,897,987.089 55,630,012.911 57,528,000.000 57,528,000.000 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

132,085,825.317 %2.6 %15.8 %0.6 %84.2 22,230,897.409 118,506,102.591 140,737,000.000 140,737,000.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

41,961,590.819 %0.1 %1.8 %0.2 %98.2 934,240.905 49,931,924.095 50,866,165.000 4,768,165.000 46,098,000.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

11,167,977.738 %0.4 %23.9 %0.0 %76.1 3,141,574.412 9,979,425.588 13,121,000.000 13,121,000.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

75,230,804.320 %0.1 %1.9 %0.3 %98.1 1,237,909.985 65,609,416.015 66,847,326.000 4,380,326.000 62,467,000.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

215,117,428.252 %1.5 %4.9 %1.2 %95.1 12,635,537.732 245,943,323.268 258,578,861.000 137,861.000 258,441,000.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

214,829,592.705 %1.5 %10.2 %0.5 %89.8 12,898,535.653 113,940,464.347 126,839,000.000 126,839,000.000 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

5,495,634,000.000 %1.7 %0.2 %32.1 %99.8 14,286,667.211 6,825,908,332.789 6,840,195,000.000 600,000,000.000 6,240,195,000.000 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

96,192,530.997 %0.4 %3.0 %0.5 %97.0 3,058,173.353 98,352,826.647 101,411,000.000 101,411,000.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

263,528,431.481 %0.9 %2.7 %1.3 %97.3 7,814,586.853 276,715,713.147 284,530,300.000 2,419,300.000 282,111,000.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

308,483,670.362 %1.8 %4.7 %1.4 %95.3 15,098,326.736 307,937,173.264 323,035,500.000 2,926,500.000 320,109,000.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

1,190,612,668.047 %6.5 %4.6 %5.5 %95.4 55,863,526.474 1,163,845,932.526 1,219,709,459.000 35,934,459.000 1,183,775,000.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

1,833,422,610.387 %7.8 %4.1 %7.4 %95.9 67,466,660.846 1,585,611,339.154 1,653,078,000.000 2,187,000.000 1,650,891,000.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

422,041,799.996 %1.9 %3.7 %2.0 %96.3 16,323,377.593 422,151,622.407 438,475,000.000 438,475,000.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

2,089,261,739.678 %2.3 %1.0 %9.3 %99.0 20,241,333.150 1,971,922,488.850 1,992,163,822.000 1,117,822.000 1,991,046,000.000 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

540,545,709.925 %2.6 %3.7 %2.7 %96.3 22,198,204.837 583,794,345.163 605,992,550.000 513,550.000 605,479,000.000 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

2,469,111,725.560 %6.3 %2.3 %10.9 %97.7 54,055,936.685 2,328,798,063.315 2,382,854,000.000 2,382,854,000.000 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

373,507,852.927 %2.2 %4.9 %1.7 %95.1 19,234,977.688 369,709,399.312 388,944,377.000 1,895,377.000 387,049,000.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

216,155,300.626 %1.8 %7.9 %0.9 %92.1 15,818,655.845 183,212,344.155 199,031,000.000 199,031,000.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

356,395,208.391 %0.6 %1.6 %1.6 %98.4 5,511,718.249 345,485,281.751 350,997,000.000 32,555,000.000 318,442,000.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

7,190,616.280 %0.1 %12.4 %0.0 %87.6 1,043,850.430 7,343,149.570 8,387,000.000 8,387,000.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

135,858,112.702 %3.8 %22.7 %0.5 %77.3 32,760,058.058 111,416,941.942 144,177,000.000 144,177,000.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

1,053,191,352.849 %13.3 %10.9 %4.4 %89.1 114,505,605.554 931,917,394.446 1,046,423,000.000 1,046,423,000.000 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

28,616,172.663 %0.5 %17.9 %0.1 %82.1 4,689,934.328 21,537,065.672 26,227,000.000 26,227,000.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

400,638,961.756 %0.0 %0.1 %1.6 %99.9 378,501.646 343,844,337.354 344,222,839.000 392,839.000 343,830,000.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

2,649,760,746.086 %31.5 %10.7 %10.7 %89.3 271,796,796.709 2,272,079,203.291 2,543,876,000.000 2,543,876,000.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

149,975,633.758 %2.0 %10.0 %0.7 %90.0 17,508,133.385 158,328,817.615 175,836,951.000 13,873,951.000 161,963,000.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

6,337,596.796 %0.2 %19.1 %0.0 %80.9 1,410,099.599 5,966,750.401 7,376,850.000 197,850.000 7,179,000.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

11,436,721.333 %0.1 %7.3 %0.1 %92.7 898,569.743 11,490,430.257 12,389,000.000 12,389,000.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

2,533,028.412 %0.0 %6.8 %0.0 %93.2 183,702.317 2,510,297.683 2,694,000.000 2,694,000.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33
%0.0 %0.0 0.000 0.000 (103,300,000.000) 103,300,000.000 اإلعتمــــــــــــــــــــــاد التكميـــــــــــــــــلي 88

21,140,268,342.744 %100 %3.9 %100 %96.1 862,252,525.416 21,292,747,474.584 22,155,000,000.000 600,000,000.000 21,555,000,000.000

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب الوزارات واإلدارات الحكومية
إجمالي المصروفات

جمـــــــــــــــلة المصروفـــــات
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (7)
مصروفات السنة المالية 

2020/2019
نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

41,095,327.861 %3.7 %4.7 %0.6 %95.3 2,053,017.231 41,283,982.769 43,337,000.000 43,337,000.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

49,877,486.415 %0.2 %0.2 %0.7 %99.8 86,898.728 53,351,101.272 53,438,000.000 53,438,000.000 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

101,802,049.120 %11.2 %6.3 %1.3 %93.7 6,267,548.181 93,182,451.819 99,450,000.000 99,450,000.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

40,947,488.813 %0.1 %0.1 %0.7 %99.9 51,613.439 48,734,551.561 48,786,165.000 4,768,165.000 44,018,000.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

9,163,408.825 %3.6 %19.4 %0.1 %80.6 2,043,488.776 8,500,511.224 10,544,000.000 10,544,000.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

46,330,826.195 %0.0 %0.0 %0.5 %100.0 17,317.901 39,409,008.099 39,426,326.000 4,380,326.000 35,046,000.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

113,648,844.971 %0.0 %0.0 %1.8 %100.0 4,377.568 135,875,483.432 135,879,861.000 137,861.000 135,742,000.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

66,910,549.888 %1.1 %0.8 %0.9 %99.2 589,038.007 69,870,961.993 70,460,000.000 70,460,000.000 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

93,763,678.985 %1.4 %0.8 %1.3 %99.2 770,776.343 97,349,223.657 98,120,000.000 98,120,000.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

47,029,138.113 %0.0 %0.0 %0.6 %100.0 1,920.956 47,434,379.044 47,436,300.000 2,419,300.000 45,017,000.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

21,388,532.296 %0.0 %0.1 %0.3 %99.9 18,053.194 23,772,446.806 23,790,500.000 2,926,500.000 20,864,000.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

1,035,318,527.772 %2.2 %0.1 %13.9 %99.9 1,242,372.722 1,037,667,086.278 1,038,909,459.000 35,934,459.000 1,002,975,000.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

967,433,800.961 %6.0 %0.4 %12.7 %99.6 3,342,630.666 942,942,369.334 946,285,000.000 2,187,000.000 944,098,000.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

310,653,228.969 %7.5 %1.3 %4.2 %98.7 4,184,766.351 312,302,233.649 316,487,000.000 316,487,000.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

1,983,931,830.561 %0.0 %0.0 %25.4 %100.0 1,913.938 1,890,624,908.062 1,890,626,822.000 1,117,822.000 1,889,509,000.000 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

26,943,673.309 %0.3 %0.6 %0.4 %99.4 160,072.940 26,996,477.060 27,156,550.000 513,550.000 26,643,000.000 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

1,099,226,763.337 %8.5 %0.4 %14.3 %99.6 4,769,977.976 1,062,806,022.024 1,067,576,000.000 1,067,576,000.000 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

94,103,648.326 %0.0 %0.0 %1.4 %100.0 0.630 104,134,376.370 104,134,377.000 1,895,377.000 102,239,000.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

165,085,722.022 %0.0 %0.0 %2.0 %100.0 0.000 150,734,000.000 150,734,000.000 150,734,000.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

299,230,556.571 %5.9 %1.1 %4.0 %98.9 3,315,609.925 297,101,390.075 300,417,000.000 32,555,000.000 267,862,000.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

6,232,939.319 %1.1 %8.9 %0.1 %91.1 625,163.307 6,425,836.693 7,051,000.000 7,051,000.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

112,314,407.330 %28.3 %13.4 %1.4 %86.6 15,843,124.372 102,218,875.628 118,062,000.000 118,062,000.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

236,988,432.016 %12.9 %2.9 %3.3 %97.1 7,228,972.608 242,771,027.392 250,000,000.000 250,000,000.000 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

17,319,105.667 %3.9 %11.5 %0.2 %88.5 2,202,235.318 16,912,764.682 19,115,000.000 19,115,000.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

10,600,463.860 %0.0 %0.1 %0.1 %99.9 14,006.753 10,457,832.247 10,471,839.000 392,839.000 10,079,000.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

481,286,496.606 %0.9 %0.1 %6.3 %99.9 516,134.142 470,904,865.858 471,421,000.000 471,421,000.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

87,965,416.187 %0.1 %0.1 %1.3 %99.9 60,068.954 93,376,882.046 93,436,951.000 13,873,951.000 79,563,000.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

5,721,403.409 %0.1 %0.6 %0.1 %99.4 31,857.851 5,495,992.149 5,527,850.000 197,850.000 5,330,000.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

11,230,704.388 %1.0 %4.6 %0.2 %95.4 546,487.551 11,447,512.449 11,994,000.000 11,994,000.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

1,719,809.358 %0.2 %4.9 %0.0 %95.1 90,075.374 1,740,924.626 1,831,000.000 1,831,000.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 (103,300,000.000) 103,300,000.000 اإلعتمــــــــــــــــــــــاد التكميـــــــــــــــــلي

7,585,264,261.450 %100 %0.7 %100 %99.3 56,079,521.702 7,445,825,478.298 7,501,905,000.000 0.000 7,501,905,000.000

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب الوزارات واإلدارات الحكومية
   الباب االول ــ تعويضات العاملين

جمـــــــــــــــلة الباب األول
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2021/2020خ .ح  (7)جدول رقم 

مصروفات السنة المالية 

2020/2019

نسبة الوفر  إلى 

اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 

اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف 

إلى اجمالي 

المصروفات

نسبة المنصرف 

إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

73,817,927.473 %9.1 %17.2 %2.1 %82.8 12,519,014.016 60,432,985.984 72,952,000.000 72,952,000.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

2,055,373.345 %0.7 %46.1 %0.0 %53.9 984,137.507 1,149,862.493 2,134,000.000 2,134,000.000 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

21,592,266.643 %4.9 %24.9 %0.7 %75.1 6,780,863.355 20,473,136.645 27,254,000.000 27,254,000.000 األمانـــــة العامــــــة- مجلـــس الوزراء  04

760,752.606 %0.4 %33.1 %0.0 %66.9 500,166.091 1,010,833.909 1,511,000.000 1,511,000.000 إدارة الفتوى و التشريع-مجلس الوزراء  05

1,664,677.385 %0.6 %39.7 %0.0 %60.3 827,535.781 1,256,464.219 2,084,000.000 2,084,000.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

3,258,948.234 %0.5 %26.5 %0.1 %73.5 702,140.132 1,943,859.868 2,646,000.000 2,646,000.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

58,134,214.661 %0.4 %0.8 %2.2 %99.2 535,720.772 63,744,279.228 64,280,000.000 64,280,000.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

26,181,726.776 %6.1 %27.7 %0.8 %72.3 8,466,778.226 22,044,221.774 30,511,000.000 30,511,000.000 اإلدارة العامــــــــة- وزارة المـــــــــــالية  09

1,314,344.381 %0.4 %37.1 %0.0 %62.9 537,188.200 911,811.800 1,449,000.000 1,449,000.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

4,393,723.235 %0.7 %17.9 %0.2 %82.1 988,256.217 4,544,743.783 5,533,000.000 5,533,000.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

821,187.779 %0.2 %21.0 %0.0 %79.0 224,213.945 841,786.055 1,066,000.000 1,066,000.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

88,353,067.740 %9.0 %13.0 %2.9 %87.0 12,417,211.293 83,377,788.707 95,795,000.000 95,795,000.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

383,992,400.137 %13.1 %5.2 %11.4 %94.8 18,111,474.645 328,672,525.355 346,784,000.000 346,784,000.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

26,124,413.794 %2.0 %11.9 %0.7 %88.1 2,691,238.501 19,924,761.499 22,616,000.000 22,616,000.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

69,586,127.695 %5.3 %11.1 %2.0 %88.9 7,311,314.877 58,734,685.123 66,046,000.000 66,046,000.000 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

3,701,169.096 %0.4 %15.9 %0.1 %84.1 541,183.774 2,860,816.226 3,402,000.000 3,402,000.000 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

594,925,293.693 %17.9 %4.1 %20.0 %95.9 24,713,431.536 575,821,568.464 600,535,000.000 600,535,000.000 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

9,300,202.604 %1.7 %24.5 %0.3 %75.5 2,335,260.598 7,212,739.402 9,548,000.000 9,548,000.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

41,616,327.752 %7.0 %26.5 %0.9 %73.5 9,650,669.766 26,699,330.234 36,350,000.000 36,350,000.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

38,305,602.921 %0.1 %0.7 %1.1 %99.3 202,345.644 30,663,654.356 30,866,000.000 30,866,000.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

661,423.536 %0.2 %30.0 %0.0 %70.0 333,382.148 777,617.852 1,111,000.000 1,111,000.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

9,350,659.717 %4.8 %63.6 %0.1 %36.4 6,621,964.806 3,785,035.194 10,407,000.000 10,407,000.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

37,967,576.325 %0.7 %2.1 %1.5 %97.9 960,333.019 43,840,666.981 44,801,000.000 44,801,000.000 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

5,741,965.414 %0.5 %18.2 %0.1 %81.8 622,723.869 2,802,276.131 3,425,000.000 3,425,000.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

693,169.697 %0.1 %7.2 %0.0 %92.8 94,704.607 1,226,295.393 1,321,000.000 1,321,000.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

1,680,740,334.956 %11.7 %1.1 %52.2 %98.9 16,134,635.409 1,499,760,364.591 1,515,895,000.000 1,515,895,000.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

6,843,118.581 %0.4 %6.8 %0.3 %93.2 583,503.390 8,009,496.610 8,593,000.000 8,593,000.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

512,419.557 %0.9 %74.1 %0.0 %25.9 1,193,419.698 416,580.302 1,610,000.000 1,610,000.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

140,869.315 %0.1 %90.2 %0.0 %9.8 186,736.652 20,263.348 207,000.000 207,000.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

700,391.387 %0.1 %11.0 %0.0 %89.0 79,209.943 639,790.057 719,000.000 719,000.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

3,193,251,676.435 %100 %4.6 %100 %95.4 137,850,758.417 2,873,600,241.583 3,011,451,000.000 0.000 3,011,451,000.000

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب الوزارات واإلدارات الحكومية

   الباب الثاني  ــ السلع والخدمات

جمـــــــــــــــلة الباب الثانـــــــى
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (7)
مصروفات السنة المالية 

2020/2019
نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

مخصصـــــــات  رئيــــــــــس الدولــــــــــة 01
الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02
ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04
مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06
ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07
وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08
وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

24,000,000.000 %68.3 %74.4 %0.9 %25.6 14,286,667.211 4,913,332.789 19,200,000.000 19,200,000.000 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10
اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

210,015,357.721 %31.7 %2.9 %40.1 %97.1 6,621,154.742 223,378,845.258 230,000,000.000 230,000,000.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12
وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13
وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14
وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15
الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16
وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17
وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19
وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20
وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21
وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23
وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24
وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25
المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

385,461,000.000 %0.0 %0.0 %59.0 %100.0 0.000 328,371,000.000 328,371,000.000 328,371,000.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27
وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28
اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29
اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31
جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32
وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

619,476,357.721 %100 %3.6 %100 %96.4 20,907,821.953 556,663,178.047 577,571,000.000 0.000 577,571,000.000

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب الوزارات واإلدارات الحكومية
  الباب الخامس ــ اإلعانـــات

جمـــــــــــــــلة الباب الخامــــــــس
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (7)
مصروفات السنة المالية 

2020/2019
نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 مخصصـــــــات  رئيــــــــــس الدولــــــــــة 01
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

5,249,221,000.000 #DIV/0! %0.0 %100 %100.0 0.000 5,431,167,000.000 5,431,167,000.000 5,431,167,000.00 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

3,000,000.000 #DIV/0! %0.0 %0.0 %100.0 0.000 1,300,000.000 1,300,000.000 1,300,000.00 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33
#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 اإلعتمــــــــــــــــــــــاد التكميـــــــــــــــــلي

5,252,221,000.000 #DIV/0! %0.0 %100 %100.0 0.000 5,432,467,000.000 5,432,467,000.000 0.000 5,432,467,000.000

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب الوزارات واإلدارات الحكومية
  الباب السادس ــ المنح

جمـــــــــــــــلة الباب الســـــادس
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (7)
مصروفات السنة المالية 

2020/2019
نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

9,898,865.608 %4.2 %8.1 %1.1 %91.9 811,884.787 9,188,115.213 10,000,000.000 10,000,000.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

6,223.013 %0.2 %97.4 %0.0 %2.6 34,099.082 900.918 35,000.000 35,000.000 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03
%0.0 %0.0 0.000 0.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04
%0.0 %0.0 0.000 0.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05
%0.0 %0.0 0.000 0.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06
%0.0 %0.0 0.000 0.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

16,536,307.418 %0.3 %0.2 %2.7 %99.8 54,782.969 22,860,217.031 22,915,000.000 22,915,000.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

536.882 %0.0 %100.0 %0.0 %0.0 4,000.000 4,000.000 4,000.000 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

13,246,000.000 %0.0 %0.0 %1.6 %100.0 0.000 13,250,000.000 13,250,000.000 13,250,000.000 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10
%0.0 %0.0 0.000 0.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

61,734.000 %0.0 %0.8 %0.0 %99.2 498.000 61,502.000 62,000.000 62,000.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12
%0.0 %0.0 0.000 0.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

25,791,950.303 %0.8 %1.0 %1.9 %99.0 154,549.658 15,845,450.342 16,000,000.000 16,000,000.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

39,232,838.216 %0.9 %1.0 %2.0 %99.0 166,297.616 16,763,702.384 16,930,000.000 16,930,000.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

9,999.140 %0.0 %0.0 %0.0 %100.0 0.862 9,999.138 10,000.000 10,000.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

6,329,504.408 %15.4 %42.1 %0.5 %57.9 2,975,406.710 4,093,593.290 7,069,000.000 7,069,000.000 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

649,951.925 %0.0 %0.4 %0.1 %99.6 2,667.053 647,332.947 650,000.000 650,000.000 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

586,948,837.750 %0.1 %0.0 %60.7 %100.0 10,604.115 514,399,395.885 514,410,000.000 514,410,000.000 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

261,040,615.177 %77.8 %5.7 %29.5 %94.3 14,990,445.453 250,016,554.547 265,007,000.000 265,007,000.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

38,706.025 %0.3 %76.8 %0.0 %23.2 57,629.619 17,370.381 75,000.000 75,000.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21
%0.0 %0.0 0.000 0.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22
%0.0 %0.0 0.000 0.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23
%0.0 %0.0 0.000 0.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24
%0.0 %0.0 0.000 0.000 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25
%0.0 %0.0 0.000 0.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26
%0.0 %0.0 0.000 0.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27
%0.0 %0.0 0.000 0.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28
%0.0 %0.0 0.000 0.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29
%0.0 %0.0 0.000 0.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31
%0.0 %0.0 0.000 0.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32
%0.0 %0.0 0.000 0.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33
%0.0 %0.0 0.000 0.000 اإلعتمــــــــــــــــــــــاد التكميـــــــــــــــــلي

959,792,069.865 %100 %2.2 %100 %97.8 19,262,865.924 847,154,134.076 866,417,000.000 0.000 866,417,000.000

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب الوزارات واإلدارات الحكومية
 الباب السابع ــ المنافع االجتماعية

جمـــــــــــــــلة الباب السابـــــــع
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (7)
مصروفات السنة المالية 

2020/2019
نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

50,000,000.000 %0.0 %0.0 %2.1 %100 0.000 50,000,000.000 50,000,000.000 50,000,000.000 مخصصـــــــات  رئيــــــــــس الدولــــــــــة 01

50,591,321.128 %13.7 %16.3 %1.7 %83.7 8,103,308.905 41,597,691.095 49,701,000.000 49,701,000.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

386,956.907 %0.2 %97.1 %0.0 %2.9 139,879.903 4,120.097 144,000.000 144,000.000 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

3,332,580.850 %4.7 %78.0 %0.0 %22.0 2,794,917.225 790,082.775 3,585,000.000 3,585,000.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

207,032.050 %0.2 %96.3 %0.0 %3.7 120,322.475 4,677.525 125,000.000 125,000.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

124,237.850 %0.1 %97.4 %0.0 %2.6 53,582.475 1,417.525 55,000.000 55,000.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

25,474,140.963 %0.3 %0.7 %1.0 %99.3 159,296.052 23,906,703.948 24,066,000.000 24,066,000.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

3,988,720.923 %2.2 %8.7 %0.6 %91.3 1,283,214.162 13,407,785.838 14,691,000.000 14,691,000.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

19,748,788.042 %0.0 %0.0 %0.3 %100.0 1,225.089 8,379,774.911 8,381,000.000 8,381,000.000 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

209,167,000.000 %0.0 %0.0 %57.5 %100 0.000 1,376,578,000.000 1,376,578,000.000 600,000,000.000 776,578,000.000 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

1,048,697.991 %0.4 %92.4 %0.0 %7.6 217,150.570 17,849.430 235,000.000 235,000.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

1,120,277.986 %0.0 %2.9 %0.0 %97.1 5,926.051 199,073.949 205,000.000 205,000.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

282,717,848.558 %23.6 %4.7 %11.7 %95.3 13,927,834.497 279,570,165.503 293,498,000.000 293,498,000.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

10,192,661.977 %1.7 %10.6 %0.3 %89.4 989,696.947 8,378,303.053 9,368,000.000 9,368,000.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

21,539,799.124 %3.1 %11.3 %0.6 %88.7 1,849,451.415 14,548,548.585 16,398,000.000 16,398,000.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

3,105,586.531 %0.5 %13.5 %0.1 %86.5 304,473.667 1,954,526.333 2,259,000.000 2,259,000.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

2,882,581.005 %3.0 %60.2 %0.0 %39.8 1,792,816.668 1,183,183.332 2,976,000.000 2,976,000.000 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

508,695,858.767 %36.1 %3.7 %23.1 %96.3 21,346,976.999 552,903,023.001 574,250,000.000 574,250,000.000 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

6,233,317.928 %4.3 %68.6 %0.0 %31.4 2,557,257.344 1,172,742.656 3,730,000.000 3,730,000.000 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

2,198,195.316 %0.0 %0.1 %0.1 %99.9 3,786.500 3,470,213.500 3,474,000.000 3,474,000.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

1,774,110.987 %0.8 %49.0 %0.0 %51.0 467,906.003 486,093.997 954,000.000 954,000.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

6,092,088.544 %1.6 %23.2 %0.1 %76.8 919,046.930 3,033,953.070 3,953,000.000 3,953,000.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

171,012.975 %0.1 %64.0 %0.0 %36.0 41,604.475 23,395.525 65,000.000 65,000.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

636,037.737 %0.0 %7.7 %0.0 %92.3 7,819.326 94,180.674 102,000.000 102,000.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

3,122,905.949 %0.0 %0.0 %0.4 %100 104.111 8,611,895.889 8,612,000.000 8,612,000.000 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

2,166,693.851 %1.2 %83.4 %0.0 %16.6 697,627.901 138,372.099 836,000.000 836,000.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

3,851,777.749 %0.4 %6.6 %0.2 %93.4 263,134.696 3,737,865.304 4,001,000.000 4,001,000.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

8,529,491.114 %1.7 %93.9 %0.0 %6.1 1,028,597.241 66,402.759 1,095,000.000 1,095,000.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

321,598.984 %0.0 %2.0 %0.0 %98.0 1,105.385 53,894.615 55,000.000 55,000.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

50,784.000 %0.1 %99.9 %0.0 %0.1 48,960.000 40.000 49,000.000 49,000.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

36,586.200 %0.0 %0.0 %0.0 %100 0.000 15,000.000 15,000.000 15,000.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

68,024.950 %0.0 %100 %0.0 %0.0 13,000.000 13,000.000 13,000.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

1,229,576,716.936 %100 %2.4 %100 %97.6 59,140,023.012 2,394,328,976.988 2,453,469,000.000 600,000,000.000 1,853,469,000.000

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب الوزارات واإلدارات الحكومية
  الباب الثامن ــ  مصروفات وتحويالت أخرى

جمـــــــــــــــلة الباب الثامــــــن

 ( 28 )



ح .خ 2021/2020 جدول رقم (7)
مصروفات السنة المالية 

2020/2019
نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

70,316,426.527 %3.8 %17.7 %5.8 %82.3 21,641,220.003 100,824,779.997 122,466,000.000 122,466,000.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

1,397,024.304 %0.1 %36.7 %0.1 %63.3 652,971.869 1,124,028.131 1,777,000.000 1,777,000.000 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

5,358,928.704 %1.1 %61.1 %0.2 %38.9 6,387,568.648 4,060,431.352 10,448,000.000 10,448,000.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

46,317.350 %0.0 %59.0 %0.0 %41.0 262,138.900 181,861.100 444,000.000 444,000.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

215,653.678 %0.0 %49.5 %0.0 %50.5 216,967.380 221,032.620 438,000.000 438,000.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

166,888.928 %0.1 %50.7 %0.0 %49.3 359,155.900 349,844.100 709,000.000 709,000.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

22,809,340.279 %1.9 %51.7 %0.6 %48.3 10,757,442.261 10,055,557.739 20,813,000.000 20,813,000.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

101,987,991.117 %0.7 %21.9 %0.8 %78.1 3,837,494.331 13,645,505.669 17,483,000.000 17,483,000.000 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

65,809.640 %0.3 %95.4 %0.0 %4.6 1,533,058.240 73,941.760 1,607,000.000 1,607,000.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

908,200.426 %0.0 %15.2 %0.1 %84.8 196,830.887 1,097,169.113 1,294,000.000 1,294,000.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

3,556,101.729 %0.2 %19.8 %0.2 %80.2 928,225.100 3,752,774.900 4,681,000.000 4,681,000.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

30,956,460.255 %7.2 %68.8 %1.1 %31.2 41,059,695.854 18,577,304.146 59,637,000.000 59,637,000.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

421,223,771.949 %7.7 %13.5 %16.2 %86.5 43,996,806.504 282,684,193.496 326,681,000.000 326,681,000.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

82,148,571.562 %1.6 %9.4 %5.0 %90.6 9,142,898.212 87,960,101.788 97,103,000.000 97,103,000.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

26,531,696.009 %1.4 %32.1 %1.0 %67.9 8,159,880.957 17,286,119.043 25,446,000.000 25,446,000.000 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

555,056.828 %0.0 %27.6 %0.0 %72.4 147,304.071 386,695.929 534,000.000 534,000.000 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

181,777,512.852 %3.9 %11.2 %10.0 %88.8 22,004,665.714 174,598,334.286 196,603,000.000 196,603,000.000 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

6,865,191.504 %0.3 %28.1 %0.3 %71.9 1,905,484.507 4,875,515.493 6,781,000.000 6,781,000.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

7,640,433.840 %1.0 %51.7 %0.3 %48.3 5,642,450.457 5,275,549.543 10,918,000.000 10,918,000.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

9,766,960.355 %0.2 %7.4 %0.8 %92.6 1,074,715.750 13,386,284.250 14,461,000.000 14,461,000.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

125,240.450 %0.0 %27.3 %0.0 %72.7 43,700.500 116,299.500 160,000.000 160,000.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

13,557,007.918 %1.8 %65.9 %0.3 %34.1 10,287,149.554 5,318,850.446 15,606,000.000 15,606,000.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

775,112,438.559 %18.7 %14.3 %36.5 %85.7 106,316,195.816 636,693,804.184 743,010,000.000 743,010,000.000 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

3,388,407.731 %0.2 %40.9 %0.1 %59.1 1,167,347.240 1,683,652.760 2,851,000.000 2,851,000.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

32,550.450 %0.0 %11.5 %0.0 %88.5 6,655.590 51,344.410 58,000.000 58,000.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

479,204,423.410 %44.7 %45.7 %17.3 %54.3 254,117,429.917 301,347,570.083 555,465,000.000 555,465,000.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

54,845,500.006 %3.0 %22.9 %3.3 %77.1 16,863,455.656 56,888,544.344 73,752,000.000 73,752,000.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

52,989.830 %0.0 %71.5 %0.0 %28.5 135,862.050 54,137.950 190,000.000 190,000.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

28,561.430 %0.0 %95.6 %0.0 %4.4 165,345.540 7,654.460 173,000.000 173,000.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

44,802.717 %0.0 %1.1 %0.0 %98.9 1,417.000 129,583.000 131,000.000 131,000.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

2,300,686,260.337 %100 %24.6 %100 %75.4 569,011,534.408 1,742,708,465.592 2,311,720,000.000 0.000 2,311,720,000.000

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب الوزارات واإلدارات الحكومية
باب شراء األصول الغير متداولة

جمــلة باب شراء األصول الغير متداولة
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (8)
مصروفات السنة المالية 

2020/2019
نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

  الباب األول - تعويضات العاملين:

7,077,333,878.084 %5.6 %0.7 %32.6 %99.3 47,975,579.878 6,935,989,240.093 6,983,964,819.971 95,714,349.971 6,888,250,470.000  مجموعة : 211 - أجور ورواتب 

477,829,081.441 %0.9 %1.6 %2.3 %98.4 8,056,802.475 487,898,315.554 495,955,118.029 3,414,588.029 492,540,530.000  مجموعة : 212 -مساهمات اجتماعية

30,101,301.925 %0.0 %0.2 %0.1 %99.8 47,139.349 21,937,922.651 21,985,062.000 4,171,062.000 17,814,000.000  مجموعة : 213 - تعويضات عاملين محتسبة

%0.0 %0.0 0.000 0.000 (103,300,000.000) 103,300,000.000  مجموعة : 219 - االعتماد التكميلي

7,585,264,261.450 %6.5 %0.7 %35.0 %99.3 56,079,521.702 7,445,825,478.298 7,501,905,000.000 0.000 7,501,905,000.000 جمـــــــــــــــــــــلة  البــــــــــــــاب األول

  الباب الثاني - السلع والخدمات:

2,299,838,198.467 %6.0 %2.5 %9.4 %97.5 52,015,856.521 2,011,130,050.805 2,063,145,907.326 62,140,507.326 2,001,005,400.000  مجموعة : 221 - السلع

893,413,477.968 %10.0 %9.1 %4.1 %90.9 85,834,901.896 862,470,190.778 948,305,092.674 (62,140,507.326) 1,010,445,600.000  مجموعة : 222 - الخدمات

3,193,251,676.435 %16.0 %4.6 %13.5 %95.4 137,850,758.417 2,873,600,241.583 3,011,451,000.000 0.000 3,011,451,000.000 جمـــــــــــــــــــــلة  البــــــــــــــاب الثاني

  الباب الخامس - اإلعانات:

409,461,000.000 %1.7 %4.1 %1.6 %95.9 14,286,667.211 333,284,332.789 347,571,000.000 347,571,000.000  مجموعة : 251 - اإلعانات - لشركات عامة

210,015,357.721 %0.8 %2.9 %1.0 %97.1 6,621,154.742 223,378,845.258 230,000,000.000 230,000,000.000  مجموعة : 252 - اإلعانات - لمشروعات خاصة

619,476,357.721 %2.4 %3.6 %2.6 %96.4 20,907,821.953 556,663,178.047 577,571,000.000 0.000 577,571,000.000 جمـــــــــــــــــــــلة  البــــــــــــــاب الخامس

  الباب السادس - المنح:

356,186,621.036 %0.0 %0.0 %0.2 %100.0 0.000 50,035,432.000 50,035,432.000 (7,089,568.000) 57,125,000.000  مجموعة : 261 - المنح - لحكومات أجنبية

%0.0 %0.0 0.000 0.000  مجموعة : 262 - المنح - لمنظمات دولية

4,893,004,003.964 %0.0 %0.0 %25.3 %100.0 0.000 5,381,131,568.000 5,381,131,568.000 8,089,568.000 5,373,042,000.000  مجموعة : 263 - المنح - لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة

3,030,375.000 %0.0 %0.0 %0.0 %100.0 0.000 1,300,000.000 1,300,000.000 (1,000,000.000) 2,300,000.000  مجموعة : 264 - المنح - لجهات أجنبية أخرى

5,252,221,000.000 %0.0 %0.0 %25.5 %100.0 0.000 5,432,467,000.000 5,432,467,000.000 0.000 5,432,467,000.000 جمـــــــــــــــــــــلة  البــــــــــــــاب السادس

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب المجموعات
(أ) إجمالي المصروفات
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (8)
مصروفات السنة المالية 

2020/2019
نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

  الباب السابع - المنافع االجتماعية:

118,547,598.174 %0.0 %0.0 %0.5 %100.0 14.115 113,999,985.885 114,000,000.000 114,000,000.00  مجموعة : 271 - منافع الضمان االجتماعي

821,653,230.123 %2.2 %2.6 %3.3 %97.4 18,949,202.122 706,317,423.596 725,266,625.718 (800,374.282) 726,067,000.000  مجموعة : 272 - منافع المساعدة االجتماعية

19,591,241.568 %0.0 %1.2 %0.1 %98.8 313,649.687 26,836,724.595 27,150,374.282 800,374.282 26,350,000.000  مجموعة : 273 - المنافع االجتماعية المقدمة من 
أرباب العمل

959,792,069.865 %2.2 %2.2 %4.0 %97.8 19,262,865.924 847,154,134.076 866,417,000.000 0.000 866,417,000.000 جمـــــــــــــــــــــلة  البــــــــــــــاب السابع

  الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أحرى:

32,670.832 %0.0 %0.0 %0.0 %100.0 8.160 33,540.840 33,549.000 1,549.000 32,000.000  مجموعة : 281 - إيجار أصول طبيعية

1,228,484,927.157 %6.9 %2.4 %11.2 %97.6 59,077,588.138 2,383,183,872.281 2,442,261,460.419 598,478,060.419 1,843,783,400.000  مجموعة : 282 - مصروفات وتحويالت أخرى 
متنوعة

1,059,118.947 %0.0 %0.6 %0.1 %99.4 62,426.714 11,111,563.867 11,173,990.581 1,520,390.581 9,653,600.000  مجموعة : 285 - خسائر وفروقات تغيير العملة

1,229,576,716.936 %6.9 %2.4 %11.2 %97.6 59,140,023.012 2,394,328,976.988 2,453,469,000.000 600,000,000.000 1,853,469,000.000 جمـــــــــــــــــــــلة  البــــــــــــــاب الثامن

باب شراء األصول الغير متداولة

579,095,172.459 %10.7 %20.3 %1.7 %79.7 92,649,379.456 362,720,620.544 455,370,000.000 3,960,000.000 451,410,000.000  مجموعة : 323 - شراء األصول غير المتداولة غير 
المالية الملموسة

2,230.000 %0.0 %0.0 0.000 0.000  مجموعة : 324 - شراء األصول غير المتداولة غير 
المالية غير الملموسة

%0.0 %100.0 %0.0 %0.0 20,000.000 20,000.000 20,000.000  مجموعة : 326 - شراء األصول البيولوجية (أصول 
فالحية)

1,721,588,857.878 %55.2 %25.7 %6.5 %74.3 476,342,154.952 1,379,987,845.048 1,856,330,000.000 (3,960,000.000) 1,860,290,000.000  مجموعة : 327 - مشاريع إنشائية وصيانة جذرية

2,300,686,260.337 %66.0 %24.6 %8.2 %75.4 569,011,534.408 1,742,708,465.592 2,311,720,000.000 0.000 2,311,720,000.000 جمـلة  شراء األصول الغير متداولة

21,140,268,342.744 %100 %3.9 %100 %96.1 862,252,525.416 21,292,747,474.584 22,155,000,000.000 600,000,000.000 21,555,000,000.000 الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــلة

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب المجموعات
إجمالي المصروفات (ب)
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (8)

مصروفات السنة المالية 
2020/2019

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

  الباب األول - تعويضات العاملين:

المجموعة ( 211 ) - أجور ورواتب 

7,032,252,615.695 %82.1 %0.7 %92.6 %99.3 46,035,292.089 6,891,610,955.877 6,937,646,247.966 95,548,517.966 6,842,097,730.000  فئة : 2111 - أجور ورواتب نقدية

45,081,262.389 %3.5 %4.2 %0.6 %95.8 1,940,287.789 44,378,284.216 46,318,572.005 165,832.005 46,152,740.000  فئة : 2112 - أجور ورواتب عينية

7,077,333,878.084 %85.5 %0.7 %93.2 %99.3 47,975,579.878 6,935,989,240.093 6,983,964,819.971 95,714,349.971 6,888,250,470.000  جملة المجموعة ( 211 )- أجور ورواتب

المجموعة ( 212 )- مساهمات إجتماعية

470,631,207.377 %10.4 %1.2 %6.5 %98.8 5,830,769.498 481,879,898.531 487,710,668.029 2,122,578.029 485,588,090.000  فئة : 2121 - التأمينات 

4,962,120.660 %3.1 %33.5 %0.0 %66.5 1,745,738.835 3,462,351.165 5,208,090.000 (116,650.000) 5,324,740.000  فئة : 2122 - التأمين الصحي

2,235,753.404 %0.9 %15.8 %0.0 %84.2 480,294.142 2,556,065.858 3,036,360.000 1,408,660.000 1,627,700.000  فئة : 2123 - التامينات على مواطني دول مجلس التعاون 

477,829,081.441 %14.4 %1.6 %6.6 %98.4 8,056,802.475 487,898,315.554 495,955,118.029 3,414,588.029 492,540,530.000  جملة المجموعة ( 212 )- مساهمات اجتماعية

المجموعة ( 213 )-تعويضات عاملين محتسبة

30,101,301.925 %0.1 %0.2 %0.3 %99.8 47,139.349 21,937,922.651 21,985,062.000 4,171,062.000 17,814,000.000  فئة : 2131 - تعويضات نهاية الخدمة 

30,101,301.925 %0.1 %0.2 %0.3 %99.8 47,139.349 21,937,922.651 21,985,062.000 4,171,062.000 17,814,000.000  جملة المجموعة ( 213 )- تعويضات عاملين محتسبة

المجموعة ( 219 )-اإلعتماد التكميلي

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 (103,300,000.000) 103,300,000.000  فئة : 2199 - االعتماد التكميلي 

0.000 %0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 (103,300,000.000) 103,300,000.000  جملة المجموعة ( 219 ) - االعتماد التكميلي

7,585,264,261.450 %100 %0.7 %100 %99.3 56,079,521.702 7,445,825,478.298 7,501,905,000.000 0.000 7,501,905,000.000 مجــــــــــــــموع البـــــــــــــاب األول

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب المجموعات و الفئات
   الباب االول ــ تعويضات العاملين
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2021/2020خ .ح  (8)جدول رقم 

مصروفات السنة المالية 

2020/2019

نسبة الوفر  إلى 

اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 

اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 

إلى اجمالي 

المصروفات

نسبة المنصرف 

إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

:الباب الثانى ـ السلع والخدمات 

السلع-( 221 ) المجموعة     

33,198,530.507 %5.7 %21.7 %1.0 %78.3 7,796,204.058 28,192,234.742 35,988,438.800 (5,220,971.200) 41,209,410.000 قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة -2211:  فئة 

533,817,644.727 %25.2 %7.0 %16.0 %93.0 34,768,995.779 460,972,587.465 495,741,583.244 (16,636,866.756) 512,378,450.000 مواد وخامات -2212:  فئة 

1,558,331,474.777 %4.7 %0.5 %48.2 %99.5 6,541,348.724 1,384,426,641.276 1,390,967,990.000 36,715,990.000 1,354,252,000.000 وقود وزيوت وقوى محركة -2213:  فئة 

144,440,805.121 %2.1 %2.8 %3.5 %97.2 2,904,307.955 101,538,587.327 104,442,895.282 47,282,355.282 57,160,540.000 مياه وكهرباء -2214:  فئة 

30,045,583.335 %0.0 %0.0 %1.3 %100 0.005 35,999,999.995 36,000,000.000 36,000,000.000 مياه معالجة -2215:  فئة 

4,160.000 %0.0 %100 %0.0 %0.0 5,000.000 5,000.000 5,000.000 مستلزمات أخرى -2219:  فئة 

2,299,838,198.467 %37.7 %2.5 %70.0 %97.5 52,015,856.521 2,011,130,050.805 2,063,145,907.326 62,140,507.326 2,001,005,400.000 السلع-( 221 ) جملــــــــــــــــــــــــة المجموعة 

الخدمات-( 222 )المجموعة 

43,256,502.921 %7.7 %18.2 %1.7 %81.8 10,637,074.234 47,846,851.214 58,483,925.448 (13,664,724.552) 72,148,650.000 نقل ومواصالت -2221:  فئة 

65,176,874.366 %4.5 %10.0 %1.9 %90.0 6,171,681.954 55,276,115.856 61,447,797.810 (9,443,632.190) 70,891,430.000 إيجارات -2222:  فئة 

152,391,687.447 %14.2 %12.6 %4.7 %87.4 19,547,516.429 136,052,174.265 155,599,690.694 (20,363,149.306) 175,962,840.000 صيانة -2223:  فئة 

60,151,305.998 %11.0 %34.7 %1.0 %65.3 15,112,861.963 28,402,682.947 43,515,544.910 (3,695,055.090) 47,210,600.000 خدمات إعالمية واجتماعية -2224:  فئة 

44,890,013.142 %11.1 %29.0 %1.3 %71.0 15,248,582.095 37,341,120.771 52,589,702.866 (13,720,647.134) 66,310,350.000 أبحاث ودراسات واستشارات -2225:  فئة 

64,099,095.869 %0.1 %0.1 %2.2 %99.9 80,657.718 62,969,342.282 63,050,000.000 1,050,000.000 62,000,000.000 مصروفات خاصة -2226:  فئة 

463,447,998.225 %13.8 %3.7 %17.2 %96.3 19,036,527.503 494,581,903.443 513,618,430.946 (2,303,299.054) 515,921,730.000 خدمات اخرى -2229:  فئة 

893,413,477.968 %62.3 %9.1 %30.0 %90.9 85,834,901.896 862,470,190.778 948,305,092.674 (62,140,507.326) 1,010,445,600.000 الخدمات-(222) جملـــــــــــــــــــــة المجموعة 

3,193,251,676.435 %100 %4.6 %100 %95.4 137,850,758.417 2,873,600,241.583 3,011,451,000.000 0.000 3,011,451,000.000 مجـــــــــموع البــــــــــاب الثـــــــاني

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب المجموعات و الفئات

السلع والخدمات: الباب الثاني 

 ( 33 )



ح .خ 2021/2020 جدول رقم (8)

مصروفات السنة المالية 
2020/2019

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الباب الخامـــس ــ اإلعانات

مجموعة ( 251 )-اإلعانات – لشركات عامة

409,461,000.000 %68.3 %4.1 %59.9 %95.9 14,286,667.211 333,284,332.789 347,571,000.000 347,571,000.000  فئة : 2511 -اإلعانات – لشركات عامة غير مالية

409,461,000.000 %68.3 %4.1 %59.9 %95.9 14,286,667.211 333,284,332.789 347,571,000.000 0.000 347,571,000.000  جملة المجموعة(251)اإلعانات- لشركات عامة غير مالية

 مجموع المجموعة ( 252 )-اإلعانات – لمشروعات خاصة

210,015,357.721 %31.7 %2.9 %40.1 %97.1 6,621,154.742 223,378,845.258 230,000,000.000 230,000,000.000  فئة ( 2521 )-اإلعانات – لمشروعات خاصة غير مالية

210,015,357.721 %31.7 %2.9 %40.1 %97.1 6,621,154.742 223,378,845.258 230,000,000.000 0.000 230,000,000.000  جملة المجموعة(252)اإلعانات- لمشروعات خاصة غير 
مالية

619,476,357.721 %100 %3.6 %100 %96.4 20,907,821.953 556,663,178.047 577,571,000.000 0.000 577,571,000.000 جملـــــة الــبــاب الخامــــــــــــــــــــــــــــــس

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب المجموعات و الفئات
الباب الخامس ــ اإلعانات
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (8)

مصروفات السنة 
المالية 2020/2019

نسبة الوفر 
 إلى 

اجمالي 
الوفورات

نسبة الوفر 
 إلى 

اإلعتماد 
بعد التعديل

نسبة 
المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة 
المنصرف 

إلى اإلعتماد 
بعد التعديل

الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الباب السادس- المنح (مصروفات)

 المجموعة ( 261 )-المنح – لحكومات أجنبية

356,186,621.036 #DIV/0! %0.0 %0.9 %100.0 0.000 50,035,432.000 50,035,432.000 (7,089,568.000) 57,125,000.000  فئة : 2611 -المنح لحكومات أجنبية – جارية

356,186,621.036 #DIV/0! %0.0 %0.9 %100.0 0.000 50,035,432.000 50,035,432.000 (7,089,568.000) 57,125,000.000    جملة المجموعة ( 261 )-المنح – لحكومات أجنبية

المجموعة ( 262 )-المنح – لمنظمات دولية

#DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000  فئة : 2621 -المنح لمنظمات دولية – جارية

0.000 #DIV/0! #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    جملة المجموعة( 262 )-المنح – لمنظمات دولية

المجموعة ( 263 )-المنح – لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة

4,893,004,003.964 #DIV/0! %0.0 %99.1 %100.0 0.000 5,381,131,568.000 5,381,131,568.000 8,089,568.000 5,373,042,000.000  فئة : 2631 -المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة – جارية

4,893,004,003.964 #DIV/0! %0.0 %99.1 %100.0 0.000 5,381,131,568.000 5,381,131,568.000 8,089,568.000 5,373,042,000.000  جملة المجموعة ( 263 )-المنح – لوحدات أخرى تابعة للحكومة 
العامة

 المجموعة ( 264 )-المنح - لجهات اجنبيه اخرى

3,030,375.000 #DIV/0! %0.0 %0.0 %100.0 0.000 1,300,000.000 1,300,000.000 (1,000,000.000) 2,300,000.000  فئة : 2641 -المنح - لجهات اجنبيه اخرى- جاريه

3,030,375.000 #DIV/0! %0.0 %0.0 %100.0 0.000 1,300,000.000 1,300,000.000 (1,000,000.000) 2,300,000.000    جملة المجموعة ( 264 )-المنح - لجهات اجنبيه اخرى

5,252,221,000.000 #DIV/0! %0.0 %100 %100.0 0.000 5,432,467,000.000 5,432,467,000.000 0.000 5,432,467,000.000          جمـــــــــــلة البـــــــــــاب السادس

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب المجموعات و البنود
   الباب السادس ـ المنح (مصروفات)
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (8)

مصروفات السنة المالية 
2020/2019

نسبة الوفر  
إلى اجمالي 
الوفورات

نسبة الوفر  
إلى اإلعتماد 
بعد التعديل

نسبة 
المنصرف إلى 

اجمالي 
المصروفات

نسبة 
المنصرف إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الباب السابع - المنافع االجتماعية

 المجموعة ( 271 )-منافع الضمان االجتماعي

118,547,598.174 %0.0 %0.0 %13.5 %100.0 14.115 113,999,985.885 114,000,000.000 114,000,000.000  فئة : 2712 -منافع الضمان اإلجتماعي العينية

118,547,598.174 %0.0 %0.0 %13.5 %100.0 14.115 113,999,985.885 114,000,000.000 0.000 114,000,000.000 جملة المجموعة ( 271 )-منافع الضمان االجتماعي

المجموعة ( 272 )-منافع المساعدة االجتماعية

280,737,636.302 %93.4 %6.3 %31.6 %93.7 17,990,868.753 267,457,931.247 285,448,800.000 (8,200.000) 285,457,000.000  فئة : 2721 -منافع المساعدة االجتماعية النقدية

540,915,593.821 %5.0 %0.2 %51.8 %99.8 958,333.369 438,859,492.349 439,817,825.718 (792,174.282) 440,610,000.000  فئة : 2722 -منافع المساعدة االجتماعية العينية

821,653,230.123 %98.4 %2.6 %83.4 %97.4 18,949,202.122 706,317,423.596 725,266,625.718 (800,374.282) 726,067,000.000 جملة المجموعة ( 272 )-منافع المساعدة االجتماعية

المجموعة ( 273 )-المنافع االجتماعية المقدمة من أرباب العمل

19,591,241.568 %1.6 %1.2 %3.2 %98.8 313,649.687 26,836,724.595 27,150,374.282 800,374.282 26,350,000.000  فئة : 2732 -المنافع االجتماعية النقدية المقدمة من أرباب العمل

19,591,241.568 %1.6 %1.2 %3.2 %98.8 313,649.687 26,836,724.595 27,150,374.282 800,374.282 26,350,000.000 جملة المجموعة ( 273 )-المنافع االجتماعية المقدمة من أرباب 
العمل

959,792,069.865 %100 %2.2 %100 %97.8 19,262,865.924 847,154,134.076 866,417,000.000 0.000 866,417,000.000               جمـــــــــــــلة البـــــــــاب السابع

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب المجموعات و الفئات
   الباب السابع ـ المنافع االجتماعية

 ( 36 )



ح .خ 2021/2020 جدول رقم (8)

مصروفات السنة المالية 
2020/2019

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الباب الثامن- مصروفات وتحويالت أخرى

المجموعة ( 281 )-إيجار أصول طبيعية

32,670.832 %0.0 %0.0 %0.0 %100 8.160 33,540.840 33,549.000 1,549.000 32,000.000 فئة : 2811 -إيجار أراضي

32,670.832 %0.0 %0.0 %0.0 %100 8.160 33,540.840 33,549.000 1,549.000 32,000.000 جملة المجموعة ( 281 )-إيجار أصول طبيعية

المجموعة ( 282 )-مصروفات وتحويالت أخرى متنوعة

474,762,014.158 %35.9 %4.0 %21.5 %96.0 21,259,326.867 515,389,036.327 536,648,363.194 (1,097,636.806) 537,746,000.000 فئة : 2821 -بعثات

922,625.204 %0.4 %52.0 %0.0 %48.0 237,710.479 219,039.521 456,750.000 58,750.000 398,000.000 فئة : 2822 -الحمالت الدينية

24,336,223.079 %6.7 %22.4 %0.6 %77.6 3,985,031.165 13,781,991.060 17,767,022.225 (1,064,477.775) 18,831,500.000 فئة : 2823 -تنفيذ احكام قضائية

204,109,801.021 %6.9 %1.9 %8.6 %98.1 4,096,061.804 206,769,556.559 210,865,618.363 (32,222,381.637) 243,088,000.000 فئة : 2824 -تحويالت لألفراد

2,365,074.038 %0.6 %13.3 %0.1 %86.7 335,353.423 2,189,646.577 2,525,000.000 2,525,000.000 فئة : 2825 -دعم المؤسسات االهلية

19,500,000.000 %0.0 %0.0 %0.4 %100 0.000 9,500,000.000 9,500,000.000 9,500,000.000 فئة : 2826 -تحويالت زكاة

101,436,997.886 %6.3 %0.5 %31.7 %99.5 3,733,073.868 757,981,098.769 761,714,172.637 626,713,972.637 135,000,200.000 فئة : 2827 -تعويض األنشطة الخاصة والمختلفة

401,052,191.771 %43.0 %2.8 %36.6 %97.2 25,431,030.532 877,353,503.468 902,784,534.000 6,089,834.000 896,694,700.000 فئة : 2829 -إلتزامات ومصروفات أخرى

1,228,484,927.157 %99.9 %2.4 %99.5 %97.6 59,077,588.138 2,383,183,872.281 2,442,261,460.419 598,478,060.419 1,843,783,400.000 جملة المجموعة ( 282 )-مصروفات وتحويالت أخرى 
متنوعة

المجموعة ( 285 )-خسائر فروقات تغير العملة

1,059,118.947 %0.1 %0.6 %0.5 %99.4 62,426.714 11,111,563.867 11,173,990.581 1,520,390.581 9,653,600.000 فئة : 2851 -خسائر فروقات تغير العملة

1,059,118.947 %0.1 %0.6 %0.5 %99.4 62,426.714 11,111,563.867 11,173,990.581 1,520,390.581 9,653,600.000 جملة المجموعة ( 285 )-خسائر فروقات تغير العملة

1,229,576,716.936 %100 %2.4 %100 %97.6 59,140,023.012 2,394,328,976.988 2,453,469,000.000 600,000,000.000 1,853,469,000.000 مجـــــــموع البــــــــــاب الثامـــــــن

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب المجموعات و الفئات
   الباب الثامن ـ مصروفات وتحويالت أخرى 
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (8)

مصروفات السنة المالية 
2020/2019

نسبة الوفر  
إلى اجمالي 
الوفورات

نسبة الوفر  
إلى اإلعتماد 
بعد التعديل

نسبة 
المنصرف إلى 

اجمالي 
المصروفات

نسبة 
المنصرف إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الباب  32  - شراء األصول غير المتداولة

مجموع المجموعة : 323 -شراء األصول غير المتداولة غير المالية الملموسة

65,502,000.000 %0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000   فئة : 3231 -شراء األراضي

5,645,406.512 %0.0 %21.2 %0.1 %78.8 235,122.625 873,877.375 1,109,000.000 24,000.000 1,085,000.000    فئة : 3232 -شراء المباني والتحسينات على األراضي

507,901,682.789 %16.2 %20.3 %20.8 %79.7 92,375,823.279 361,808,576.721 454,184,400.000 3,929,400.000 450,255,000.000   فئة : 3233 -شراء آالت ومعدات وأصول أخرى

46,083.158 %0.0 %50.2 %0.0 %49.8 38,433.552 38,166.448 76,600.000 6,600.000 70,000.000   فئة : 3235 -شراء أصول ثقافية وتراثية

579,095,172.459 %16.3 %20.3 %20.8 %79.7 92,649,379.456 362,720,620.544 455,370,000.000 3,960,000.000 451,410,000.000 جملة المجموعة ( 323 )

  مجموع المجموعة : 324 -شراء األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة

2,230.000 %0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000   فئة : 3241 -شراء األصول غير الملموسة المقتناة

2,230.000 %0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 جملة المجموعة  (324)

مجموع المجموعة ( 326 )-شراء األصول البيولوجية (أصول فالحية)

%0.0 %100 %0.0 %0.0 20,000.000 20,000.000 20,000.000   فئة : 3262 -شراء األصول بيولوجية (أصول فالحية للتربية)

0.000 %0.0 %100 %0.0 %0.0 20,000.000 0.000 20,000.000 0.000 20,000.000 جملة المجموعة  (326)

  مجموع المجموعة : 327 -مشاريع إنشائية وصيانة جذرية

843,821,197.695 %31.9 %20.2 %41.2 %79.8 181,723,809.833 718,567,691.167 900,291,501.000 (13,764,899.000) 914,056,400.000    فئة : 3271 -مشاريع إنشائية وصيانة جذرية – مباني وتحسينات على األراضي

159,796,358.392 %19.4 %50.6 %6.2 %49.4 110,427,300.539 107,993,259.461 218,420,560.000 (21,778,540.000) 240,199,100.000   فئة : 3272 -صيانة جذرية - آالت ومعدات وأصول أخرى

717,971,301.791 %32.4 %25.0 %31.8 %75.0 184,191,044.580 553,426,894.420 737,617,939.000 31,583,439.000 706,034,500.000    فئة : 3273 -مشاريع إنشائية وصيانة جذرية - أصول البنية التحتية

1,721,588,857.878 %83.7 %25.7 %79.2 %74.3 476,342,154.952 1,379,987,845.048 1,856,330,000.000 (3,960,000.000) 1,860,290,000.000 جملة المجموعة ( 327 )

2,300,686,260.337 %100 %24.6 %100 %75.4 569,011,534.408 1,742,708,465.592 2,311,720,000.000 0.000 2,311,720,000.000 جملة باب  (32) شراء األصول غير المتداولة

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب المجموعات و الفئات
   الباب 32 ــ شراء األصول غير المتداولة

 ( 38 )



ح .خ 2021/2020

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الخدمات العمومية العامة 701

964,018,218.447 %8.4 %7.7 %4.1 %92.3 72,699,164.798 865,996,858.580 938,696,023.378 9,185,773.378 929,510,250.000 األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشئون المالية وشئون المالية 
العامة والشئون الخارجية 7011

356,216,996.036 %0.0 %0.0 %0.2 %100.0 0.000 50,035,432.000 50,035,432.000 (8,089,568.000) 58,125,000.000 المعونة االقتصادية األجنبية 7012

320,803,516.532 %4.6 %10.6 %1.6 %89.4 39,694,814.485 336,493,236.441 376,188,050.926 23,645,450.926 352,542,600.000 خدمات عامة 7013

96,964,220.698 %0.1 %0.0 %5.9 %100.0 545,962.368 1,253,500,783.269 1,254,046,745.637 626,132,745.637 627,914,000.000 خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر 7016

4,893,004,003.964 %0.0 %0.0 %25.3 %100.0 0.000 5,381,131,568.000 5,381,131,568.000 (95,210,432.000) 5,476,342,000.000 التحويالت ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة 7018

6,631,006,955.677 %13.1 %1.4 %37.0 %98.6 112,939,941.651 7,887,157,878.290 8,000,097,819.941 555,663,969.941 7,444,433,850.000

الدفاع 702

2,256,590,403.438 %9.6 %4.0 %9.4 %96.0 82,733,320.433 2,003,055,614.567 2,085,788,935.000 3,092,935.000 2,082,696,000.000 الدفاع العسكري 7021

556,607.930 %0.0 %8.9 %0.0 %91.1 145,044.670 1,475,649.330 1,620,694.000 (11,000.000) 1,631,694.000 الدفاع المدني 7022

2,257,147,011.368 %9.6 %4.0 %9.4 %96.0 82,878,365.103 2,004,531,263.897 2,087,409,629.000 3,081,935.000 2,084,327,694.000

النظام العام وشئون السالمة العامة 703

1,047,615,218.021 %5.7 %5.4 %4.1 %94.6 49,293,720.009 869,600,979.991 918,894,700.000 43,589,357.000 875,305,343.000 خدمات الشرطة 7031

347,680,052.175 %2.9 %6.7 %1.6 %93.3 24,946,517.915 348,072,924.085 373,019,442.000 (2,444,558.000) 375,464,000.000 المحاكم 7033

11,034,657.793 %0.1 %6.1 %0.0 %93.9 506,446.805 7,818,148.195 8,324,595.000 1,842,605.000 6,481,990.000 السجون 7034

161,793,665.024 %1.5 %4.0 %1.5 %96.0 13,109,841.452 313,175,326.548 326,285,168.000 (7,900,851.000) 334,186,019.000 شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة في 
مكان آخر 7036

1,568,123,593.013 %10.2 %5.4 %7.2 %94.6 87,856,526.181 1,538,667,378.819 1,626,523,905.000 35,086,553.000 1,591,437,352.000

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
(أ) إجمالي المصروفات

النسب المالية
مصروفات السنة المالية 

2020/2019

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

رمز القسم 
مسمى القسم والمجموعة الوظيفيةالوظيفي

الميزانية
الوفــــــــــــورات المصــــــــــــروفات 

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جدول رقم (9)
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ح .خ 2021/2020

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الشئون االقتصادية 704

288,287,917.813 %1.0 %2.8 %1.4 %97.2 8,611,597.890 302,205,203.110 310,816,801.000 2,549,631.000 308,267,170.000 الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة 7041

988,371,346.989 %27.5 %23.8 %3.6 %76.2 236,713,567.922 758,005,161.078 994,718,729.000 20,343,829.000 974,374,900.000 الوقود والطاقة 7043

815,453,023.908 %12.8 %14.8 %3.0 %85.2 110,377,656.695 636,039,460.305 746,417,117.000 (31,355,465.000) 777,772,582.000 النقل 7045

129,386,361.377 %3.6 %22.2 %0.5 %77.8 30,936,797.275 108,687,862.725 139,624,660.000 662,342.000 138,962,318.000 االتصاالت 7046

59,174,570.965 %0.3 %4.2 %0.3 %95.8 2,573,572.062 58,341,625.396 60,915,197.458 (1,304,042.542) 62,219,240.000 صناعات أخرى 7047

%0.0 %100.0 %0.0 %0.0 20,000.000 20,000.000 20,000.000 الشئون االقتصادية غير مصنفة في مكان اخر 7049

2,280,673,221.052 %45.1 %17.3 %8.8 %82.7 389,233,191.844 1,863,279,312.614 2,252,512,504.458 (9,103,705.542) 2,261,616,210.000

حماية البيئة 705

%0.0 %100.0 %0.0 %0.0 5,000.000 5,000.000 5,000.00 تصريف النفايات 7051

%0.3 %1.7 %0.6 %98.3 2,432,384.637 137,138,365.066 139,570,749.703 18,744,879.703 120,825,870.000 تصريف مياه الصرف الصحي 7052

107,065,460.997 %0.0 %0.0 0.000 0.000 تخفيف التلوث 7053

107,065,460.997 %0.3 %1.7 %0.6 %98.3 2,437,384.637 137,138,365.066 139,575,749.703 18,744,879.703 120,830,870.000

اإلسكان ومرافق المجتمع 706

3,514,464.674 %0.2 %31.2 %0.0 %68.8 1,483,226.673 3,272,433.327 4,755,660.000 (236,750.000) 4,992,410.000 تنمية المجتمع 7062

150,343,334.934 %2.1 %15.5 %0.5 %84.5 18,146,051.654 98,949,058.346 117,095,110.000 (8,460,390.000) 125,555,500.000 إمدادات المياه 7063

0.000 %0.1 %100.0 %0.0 %0.0 500,000.000 500,000.000 500,000.000 إنارة الشوارع 7064

1,908,543,073.927 %1.8 %0.9 %8.2 %99.1 15,432,278.146 1,753,372,991.854 1,768,805,270.000 (11,450,330.000) 1,780,255,600.000 اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر 7066

2,062,400,873.535 %4.1 %1.9 %8.7 %98.1 35,561,556.473 1,855,594,483.527 1,891,156,040.000 (20,147,470.000) 1,911,303,510.000

الصحة 707

93,736,194.269 %0.2 %2.2 %0.4 %97.8 1,762,189.963 79,466,004.037 81,228,194.000 (6,781,106.000) 88,009,300.000 المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية 7071

1,089,229.336 %0.0 %11.9 %0.0 %88.1 259,952.507 1,931,282.493 2,191,235.000 733,235.000 1,458,000.000 خدمات العيادات الخارجية 7072

2,295,144,011.032 %4.5 %1.8 %10.2 %98.2 38,893,964.602 2,174,359,622.398 2,213,253,587.000 18,355,787.000 2,194,897,800.000 خدمات المستشفيات 7073

25,675,056.910 %0.4 %11.4 %0.1 %88.6 3,298,079.734 25,602,187.266 28,900,267.000 2,027,067.000 26,873,200.000 الخدمات الصحية العامة 7074

176,027.538 %0.0 %94.8 %0.0 %5.2 286,134.588 15,565.412 301,700.000 301,700.000 البحوث والتطوير في مجال الصحة 7075

75,668,708.037 %1.1 %11.3 %0.4 %88.7 9,499,502.752 74,532,399.248 84,031,902.000 (13,711,298.000) 97,743,200.000 شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر 7076

2,491,489,227.122 %6.3 %2.2 %11.1 %97.8 53,999,824.146 2,355,907,060.854 2,409,906,885.000 623,685.000 2,409,283,200.000

جملة الوظيفة

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
(ب) إجمالي المصروفات

جدول رقم (9)

مصروفات السنة المالية 
2020/2019

النسب المالية

الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات 

الميزانية

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية
رمز 
القسم 

الوظيفي

 ( 40 )



ح .خ 2021/2020

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الدين والثقافة والترفيه 708
5,207,305.861 %0.1 %11.4 %0.0 %88.6 484,274.018 3,755,777.982 4,240,052.000 187,802.000 4,052,250.000 الخدمات الترفيهية والرياضية 7081

41,355,102.409 %0.7 %8.0 %0.3 %92.0 6,269,096.067 72,275,559.933 78,544,656.000 9,002,656.000 69,542,000.000 الخدمات الثقافية 7082

210,941,576.528 %1.7 %7.6 %0.8 %92.4 14,768,945.460 179,947,715.881 194,716,661.341 1,534,711.341 193,181,950.000 خدمات اإلذاعة والنشر 7083

364,177,098.363 %1.0 %2.4 %1.7 %97.6 8,689,463.679 352,828,431.321 361,517,895.000 32,188,895.000 329,329,000.000 الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى 7084

1,500,000.000 %0.0 %0.0 %0.0 %100.0 0.000 1,500,000.000 1,500,000.000 1,500,000.000 شئون الدين والثقافة والترفيه غير المصنفة في مكان آخر 7086

623,181,083.161 %3.5 %4.7 %2.9 %95.3 30,211,779.224 610,307,485.117 640,519,264.341 42,914,064.341 597,605,200.000

التعليم 709
872,649,845.519 %0.0 %0.0 %4.0 %100.0 262,915.521 843,884,980.528 844,147,896.049 42,062,096.049 802,085,800.000 التعليم ما قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي 7091

807,531,200.423 %0.1 %0.1 %3.6 %99.9 483,135.471 772,736,006.214 773,219,141.685 14,115,841.685 759,103,300.000 التعليم الثانوي 7092

249,767.755 %0.0 %27.2 %0.0 %72.8 67,875.510 182,124.490 250,000.000 250,000.000 التعليم ما بعد الثانوي بخالف التعليم العالي 7093

512,093,160.762 %2.8 %4.2 %2.6 %95.8 23,973,196.786 550,159,552.408 574,132,749.194 (2,033,184.806) 576,165,934.000 التعليم العالي 7094

71,003,842.647 %0.2 %3.0 %0.3 %97.0 1,863,122.418 60,396,331.582 62,259,454.000 (5,752,596.000) 68,012,050.000 التعليم غير المحدد بمستوى 7095

156,018.753 %0.0 %1.8 %0.0 %98.2 3,622.413 196,767.587 200,390.000 200,390.000 الخدمات المساعدة للتعليم 7096

5,170,549.163 %0.0 %100.0 %0.0 %0.0 100,000.000 100,000.000 100,000.000 البحوث والتطوير في مجال التعليم 7097

404,695,378.487 %2.3 %5.1 %1.7 %94.9 19,628,329.332 368,224,590.934 387,852,920.266 (49,364,959.734) 437,217,880.000 شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر 7098

2,673,549,763.509 %5.4 %1.8 %12.2 %98.2 46,382,197.451 2,595,780,353.743 2,642,162,551.194 (972,802.806) 2,643,135,354.000

الحماية االجتماعية 710

836,199.550 %0.0 %24.3 %0.0 %75.7 206,399.696 643,600.304 850,000.000 850,000.000 المرض والعجز 7101

1,018,704.518 %0.0 %31.5 %0.0 %68.5 104,000.419 225,999.581 330,000.000 330,000.000 الشيخوخة 7102

3,588,051.248 %0.3 %45.1 %0.0 %54.9 2,284,357.834 2,779,642.166 5,064,000.000 5,064,000.000 الورثة 7103

13,246,000.000 %0.0 %0.0 %0.1 %100.0 0.000 13,250,000.000 13,250,000.000 13,250,000.000 األسرة واألطفال 7104

%0.0 %0.0 0.000 0.000 البطالة 7105

96,234,545.308 %0.0 %0.0 %0.6 %100.0 0.000 122,870,053.529 122,870,053.529 (26,257,946.471) 149,128,000.000 اإلسكان 7106

2,039,062.004 %0.1 %46.3 %0.0 %53.7 1,147,305.557 1,331,694.443 2,479,000.000 (181,000.000) 2,660,000.000 االستبعاد االجتماعي غير المصنف في مكان آخر 7107

328,668,590.682 %2.0 %5.3 %1.4 %94.7 17,009,695.200 303,282,902.634 320,292,597.834 547,837.834 319,744,760.000 الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان آخر 7109

445,631,153.310 %2.4 %4.5 %2.1 %95.5 20,751,758.706 444,383,892.657 465,135,651.363 (25,891,108.637) 491,026,760.000

21,140,268,342.744 %100 %3.9 %100 %96.1 862,252,525.416 21,292,747,474.584 22,155,000,000.000 600,000,000.000 21,555,000,000.000 إجمــــــــــــالي المصروفـــــــــــــــــــــــــات

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
(ج) إجمالي المصروفات

جدول رقم (9)

مصروفات السنة المالية 
2020/2019

النسب المالية

الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات 

الميزانية

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية
رمز 
القسم 

الوظيفي

 ( 41 )



ح .خ 2021/2020

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الخدمات العمومية العامة 701

500,492,496.295 %12.8 %1.3 %7.2 %98.7 7,186,872.331 534,503,220.561 541,690,092.892 6,745,112.892 534,944,980.000 األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشئون المالية وشئون 
المالية العامة والشئون الخارجية 7011

231,989,870.253 %13.6 %3.3 %3.0 %96.7 7,605,500.668 225,899,400.141 233,504,900.809 2,106,590.809 231,398,310.000 خدمات عامة 7013

1,219,803.041 %0.1 %4.0 %0.0 %96.0 52,535.800 1,262,264.200 1,314,800.000 (676,500.000) 1,991,300.000 خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر 7016

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 (103,300,000.000) 103,300,000.000 التحويالت ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة 7018

733,702,169.589 %26.5 %1.9 %10.2 %98.1 14,844,908.799 761,664,884.902 776,509,793.701 (95,124,796.299) 871,634,590.000

الدفاع 702

1,278,087,029.930 %13.4 %0.6 %16.9 %99.4 7,527,397.017 1,255,244,602.983 1,262,772,000.000 2,187,000.000 1,260,585,000.000 الدفاع العسكري 7021

1,278,087,029.930 %13.4 %0.6 %16.9 %99.4 7,527,397.017 1,255,244,602.983 1,262,772,000.000 2,187,000.000 1,260,585,000.000

النظام العام وشئون السالمة العامة 703

937,826,986.988 %1.6 %0.1 %10.6 %99.9 918,805.245 787,465,321.755 788,384,127.000 50,558,127.000 737,826,000.000 خدمات الشرطة 7031

21,388,532.296 %0.0 %0.1 %0.3 %99.9 18,053.194 23,772,446.806 23,790,500.000 2,926,500.000 20,864,000.000 المحاكم 7033

107,702,470.437 %2.3 %0.5 %3.6 %99.5 1,285,649.655 268,748,559.345 270,034,209.000 (12,837,791.000) 282,872,000.000 شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة في 
مكان آخر 7036

1,066,917,989.721 %4.0 %0.2 %14.5 %99.8 2,222,508.094 1,079,986,327.906 1,082,208,836.000 40,646,836.000 1,041,562,000.000

الميزانية
الوفــــــــــــورات المصــــــــــــروفات 

جملة الوظيفة

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
الباب األول - تعويضات العاملين ( أ )

النسب المالية
مصروفات السنة المالية 

2020/2019

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

رمز 
القسم 

الوظيفي
مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جدول رقم (9)

 ( 42 )



ح .خ 2021/2020

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الشئون االقتصادية 704

52,058,330.622 %0.2 %0.3 %0.7 %99.7 135,776.431 52,660,614.569 52,796,391.000 2,433,621.000 50,362,770.000 الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة 7041

117,158,682.361 %0.1 %0.0 %1.6 %100.0 52,428.755 122,701,800.245 122,754,229.000 18,106,629.000 104,647,600.000 الوقود والطاقة 7043

104,530,899.195 %4.2 %2.1 %1.5 %97.9 2,355,913.935 109,383,627.065 111,739,541.000 13,714,109.000 98,025,432.000 النقل 7045

109,440,468.977 %25.9 %12.8 %1.3 %87.2 14,540,468.553 99,499,841.447 114,040,310.000 (9,158.000) 114,049,468.000 االتصاالت 7046

52,152,391.367 %0.0 %0.0 %0.7 %100.0 0.000 50,255,407.458 50,255,407.458 (1,203,842.542) 51,459,250.000 صناعات أخرى 7047

435,340,772.522 %30.5 %3.8 %5.8 %96.2 17,084,587.674 434,501,290.784 451,585,878.458 33,041,358.458 418,544,520.000

حماية البيئة 705

57,371,906.114 %2.7 %2.4 %0.8 %97.6 1,493,071.936 60,282,928.064 61,776,000.000 413,100.000 61,362,900.000 تصريف مياه الصرف الصحي 7052

57,371,906.114 %2.7 %2.4 %0.8 %97.6 1,493,071.936 60,282,928.064 61,776,000.000 413,100.000 61,362,900.000

اإلسكان ومرافق المجتمع 706

2,248,458.188 %2.0 %41.9 %0.0 %58.1 1,108,109.951 1,537,290.049 2,645,400.000 (372,500.000) 3,017,900.000 تنمية المجتمع 7062

82,370,194.702 %0.1 %0.1 %1.1 %99.9 62,518.873 82,948,921.127 83,011,440.000 (1,363,260.000) 84,374,700.000 إمدادات المياه 7063

292,358,083.403 %0.7 %0.2 %3.7 %99.8 415,193.267 275,711,976.733 276,127,170.000 (16,350,530.000) 292,477,700.000 اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر 7066

376,976,736.293 %2.8 %0.4 %4.8 %99.6 1,585,822.091 360,198,187.909 361,784,010.000 (18,086,290.000) 379,870,300.000

الصحة 707

65,606,302.621 %1.5 %1.2 %0.9 %98.8 863,642.319 69,568,951.681 70,432,594.000 (696,406.000) 71,129,000.000 المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية 7071

956,850,121.820 %3.6 %0.2 %12.2 %99.8 2,034,253.733 912,024,923.267 914,059,177.000 3,241,177.000 910,818,000.000 خدمات المستشفيات 7073

20,373,863.762 %1.1 %2.9 %0.3 %97.1 639,890.133 21,576,136.867 22,216,027.000 (433,973.000) 22,650,000.000 الخدمات الصحية العامة 7074

52,154,488.820 %1.8 %1.8 %0.8 %98.2 1,005,304.306 55,941,897.694 56,947,202.000 (1,992,798.000) 58,940,000.000 شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر 7076

1,094,984,777.023 %8.1 %0.4 %14.2 %99.6 4,543,090.491 1,059,111,909.509 1,063,655,000.000 118,000.000 1,063,537,000.000

جملة الوظيفة

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
ب) ) تعويضات العاملين - الباب األول

جدول رقم (9)

مصروفات السنة المالية 
2020/2019

النسب المالية
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات 

الميزانية
مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

رمز 
القسم 

الوظيفي

 ( 43 )



ح .خ 2021/2020

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الدين والثقافة والترفيه 708

882,873.592 %0.4 %32.6 %0.0 %67.4 246,252.687 508,737.313 754,990.000 (15,500.000) 770,490.000 الخدمات الترفيهية والرياضية 7081

17,319,105.667 %3.9 %11.5 %0.2 %88.5 2,202,235.318 16,912,764.682 19,115,000.000 19,115,000.000 الخدمات الثقافية 7082

160,652,750.069 %0.0 %0.0 %2.0 %100.0 0.000 147,631,169.841 147,631,169.841 1,533,719.841 146,097,450.000 خدمات اإلذاعة والنشر 7083

305,463,495.890 %7.0 %1.3 %4.1 %98.7 3,940,773.232 303,527,226.768 307,468,000.000 32,555,000.000 274,913,000.000 الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى 7084

484,318,225.218 %11.4 %1.3 %6.3 %98.7 6,389,261.237 468,579,898.604 474,969,159.841 34,073,219.841 440,895,940.000

التعليم 709

856,783,420.751 %0.0 %0.0 %11.2 %100.0 1,110.846 833,878,365.203 833,879,476.049 41,336,076.049 792,543,400.000 التعليم ما قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي 7091

795,070,457.265 %0.0 %0.0 %10.3 %100.0 450.424 763,855,851.261 763,856,301.685 13,288,801.685 750,567,500.000 التعليم الثانوي 7092

16,006,212.619 %0.1 %0.2 %0.2 %99.8 32,755.541 15,822,054.459 15,854,810.000 129,510.000 15,725,300.000 التعليم العالي 7094

67,601,255.887 %0.4 %0.4 %0.8 %99.6 227,125.075 57,281,988.925 57,509,114.000 (5,783,186.000) 63,292,300.000 التعليم غير المحدد بمستوى 7095

279,656,143.662 %0.2 %0.1 %3.4 %99.9 127,432.477 250,477,237.789 250,604,670.266 (47,457,829.734) 298,062,500.000 شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر 7098

2,015,117,490.184 %0.7 %0.0 %25.8 %100.0 388,874.363 1,921,315,497.637 1,921,704,372.000 1,513,372.000 1,920,191,000.000

الحماية االجتماعية 710

42,447,164.856 %0.0 %0.0 %0.6 %100.0 0.000 44,939,950.000 44,939,950.000 1,218,200.000 43,721,750.000 الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان آخر 7109

42,447,164.856 %0.0 %0.0 %0.6 %100.0 0.000 44,939,950.000 44,939,950.000 1,218,200.000 43,721,750.000

7,585,264,261.450 %100 %0.7 %100 %99.3 56,079,521.702 7,445,825,478.298 7,501,905,000.000 0.000 7,501,905,000.000

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
الباب األول - تعويضات العاملين (ج)

جدول رقم (9)

مصروفات السنة المالية 
2020/2019

النسب المالية
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات 

الميزانية
مسمى القسم والمجموعة الوظيفية رمز القسم 

الوظيفي

إجمالي المصروفات

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

 ( 44 )



2021/2020خ .ح 

نسبة الوفر  إلى 

اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 

اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 

اجمالي المصروفات

نسبة المنصرف إلى 

اإلعتماد بعد التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الخدمات العمومية العامة 701

160,361,645.386 %17.9 %14.3 %5.1 %85.7 24,656,804.601 147,616,384.079 172,273,188.680 978,718.680 171,294,470.000
األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشئون المالية وشئون المالية العامة 

والشئون الخارجية
7011

13,865,943.386 %4.4 %33.5 %0.4 %66.5 6,129,286.887 12,187,673.230 18,316,960.117 237,270.117 18,079,690.000 خدمات عامة 7013

133,034.122 %0.1 %80.8 %0.0 %19.2 181,483.618 43,153.382 224,637.000 42,287.000 182,350.000 خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر 7016

174,360,622.894 %22.5 %16.2 %5.6 %83.8 30,967,575.106 159,847,210.691 190,814,785.797 1,258,275.797 189,556,510.000

الدفاع 702

410,116,813.931 %15.1 %5.6 %12.1 %94.4 20,802,713.146 348,597,286.854 369,400,000.000 369,400,000.000 الدفاع العسكري 7021

555,007.930 %0.1 %12.9 %0.0 %87.1 128,971.420 871,722.580 1,000,694.000 (11,000.000) 1,011,694.000 الدفاع المدني 7022

410,671,821.861 %15.2 %5.7 %12.2 %94.3 20,931,684.566 349,469,009.434 370,400,694.000 (11,000.000) 370,411,694.000

النظام العام وشئون السالمة العامة 703

37,538,067.106 %4.6 %14.0 %1.4 %86.0 6,389,735.670 39,110,527.330 45,500,263.000 (5,371,920.000) 50,872,183.000 خدمات الشرطة 7031

821,187.779 %0.2 %21.0 %0.0 %79.0 224,213.945 841,786.055 1,066,000.000 1,066,000.000 المحاكم 7033

5,131,289.490 %0.3 %8.7 %0.1 %91.3 369,492.649 3,901,587.351 4,271,080.000 862,700.000 3,408,380.000 السجون 7034

47,751,839.528 %4.7 %13.5 %1.4 %86.5 6,467,011.231 41,495,867.769 47,962,879.000 4,857,690.000 43,105,189.000 شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة في مكان آخر 7036

91,242,383.903 %9.8 %13.6 %3.0 %86.4 13,450,453.495 85,349,768.505 98,800,222.000 348,470.000 98,451,752.000

الميزانية

الوفــــــــــــورات المصــــــــــــروفات 

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف

(أ  )سلع وخدمات  -الباب الثاني 

النسب المالية
مصروفات السنة المالية 

2020/2019

رمز 

المجموعة 

الوظيفية

رمز 

القسم 

الوظيفي

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

(9)جدول رقم 

 ( 45 )



2021/2020خ .ح 

نسبة الوفر  إلى 

اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 

اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 

إلى اجمالي 

المصروفات

نسبة المنصرف 

إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الشئون االقتصادية 704

21,894,110.214 %1.2 %6.9 %0.8 %93.1 1,621,553.564 21,730,407.436 23,351,961.000 (18,289.000) 23,370,250.000 الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة 7041

79,540,210.065 %4.7 %24.3 %0.7 %75.7 6,460,824.246 20,179,175.754 26,640,000.000 (1,307,800.000) 27,947,800.000 الوقود والطاقة 7043

11,201,392.923 %0.6 %8.5 %0.3 %91.5 793,221.328 8,526,654.672 9,319,876.000 (237,374.000) 9,557,250.000 النقل 7045

5,752,846.745 %4.7 %63.0 %0.1 %37.0 6,422,655.842 3,775,194.158 10,197,850.000 1,500.000 10,196,350.000 االتصاالت 7046

2,188,101.933 %0.4 %39.0 %0.0 %61.0 603,566.185 944,733.815 1,548,300.000 (100,200.000) 1,648,500.000 صناعات أخرى 7047

120,576,661.880 %11.5 %22.4 %1.9 %77.6 15,901,821.165 55,156,165.835 71,057,987.000 (1,662,163.000) 72,720,150.000

حماية البيئة 705

30,682,814.934 %0.1 %0.2 %1.3 %99.8 76,640.314 36,495,465.389 36,572,105.703 (322,964.297) 36,895,070.000 تصريف مياه الصرف الصحي 7052

30,682,814.934 %0.1 %0.2 %1.3 %99.8 76,640.314 36,495,465.389 36,572,105.703 (322,964.297) 36,895,070.000

اإلسكان ومرافق المجتمع 706

511,433.521 %0.2 %42.4 %0.0 %57.6 330,672.064 449,727.936 780,400.000 (70,310.000) 850,710.000 تنمية المجتمع 7062

3,062,344.302 %0.4 %13.1 %0.1 %86.9 555,681.552 3,695,218.448 4,250,900.000 (3,592,400.000) 7,843,300.000 إمدادات المياه 7063

1,598,830,950.286 %6.7 %0.6 %51.4 %99.4 9,212,834.218 1,477,112,265.782 1,486,325,100.000 4,900,200.000 1,481,424,900.000 اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر 7066

1,602,404,728.109 %7.3 %0.7 %51.5 %99.3 10,099,187.834 1,481,257,212.166 1,491,356,400.000 1,237,490.000 1,490,118,910.000

الصحة 707

27,252,656.566 %0.5 %9.0 %0.3 %91.0 758,142.034 7,633,457.966 8,391,600.000 (5,384,700.000) 13,776,300.000 المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية 7071

35,258.000 %0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 خدمات العيادات الخارجية 7072

546,583,496.002 %12.0 %2.9 %19.1 %97.1 16,534,640.483 549,327,819.517 565,862,460.000 8,387,960.000 557,474,500.000 خدمات المستشفيات 7073

4,824,432.132 %1.9 %46.4 %0.1 %53.6 2,644,998.851 3,055,241.149 5,700,240.000 2,461,040.000 3,239,200.000 الخدمات الصحية العامة 7074

17,872.500 %0.2 %95.0 %0.0 %5.0 282,154.588 14,845.412 297,000.000 297,000.000 البحوث والتطوير في مجال الصحة 7075

15,599,388.855 %3.2 %22.4 %0.5 %77.6 4,375,309.097 15,153,390.903 19,528,700.000 (5,300,500.000) 24,829,200.000 شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر 7076

594,313,104.055 %17.8 %4.1 %20.0 %95.9 24,595,245.053 575,184,754.947 599,780,000.000 163,800.000 599,616,200.000

جملة الوظيفة

رمز 

المجموع

ة 

الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
(ب  )سلع وخدمات -  الباب الثاني

(9)جدول رقم 

مصروفات السنة المالية 

2020/2019

النسب المالية

الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات 

الميزانية

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية
رمز القسم 

الوظيفي

 ( 46 )



2021/2020خ .ح 

نسبة الوفر  إلى 

اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 

اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 

اجمالي المصروفات

نسبة المنصرف إلى 

اإلعتماد بعد التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الدين والثقافة والترفيه 708

519,859.887 %0.1 %35.6 %0.0 %64.4 167,145.604 302,614.396 469,760.000 25,000.000 444,760.000 الخدمات الترفيهية والرياضية 7081

5,741,965.414 %0.5 %18.2 %0.1 %81.8 622,723.869 2,802,276.131 3,425,000.000 3,425,000.000 الخدمات الثقافية 7082

40,838,396.782 %6.4 %25.0 %0.9 %75.0 8,860,289.381 26,538,702.119 35,398,991.500 991.500 35,398,000.000 خدمات اإلذاعة والنشر 7083

38,967,026.457 %0.4 %1.7 %1.1 %98.3 535,727.792 31,441,272.208 31,977,000.000 31,977,000.000 الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى 7084

86,067,248.540 %7.4 %14.3 %2.1 %85.7 10,185,886.646 61,084,864.854 71,270,751.500 25,991.500 71,244,760.000

التعليم 709

14,298,992.879 %0.1 %1.6 %0.3 %98.4 161,804.675 10,006,615.325 10,168,420.000 726,020.000 9,442,400.000 التعليم ما قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي 7091

12,460,743.158 %0.2 %2.4 %0.3 %97.6 222,185.047 8,880,154.953 9,102,340.000 1,066,540.000 8,035,800.000 التعليم الثانوي 7092

3,010,762.957 %1.5 %49.9 %0.1 %50.1 2,083,356.582 2,092,097.418 4,175,454.000 (550,780.000) 4,726,234.000 التعليم العالي 7094

936,215.735 %0.2 %12.0 %0.1 %88.0 313,848.231 2,309,391.769 2,623,240.000 (63,510.000) 2,686,750.000 التعليم غير المحدد بمستوى 7095

156,018.753 %0.0 %1.8 %0.0 %98.2 3,622.413 196,767.587 200,390.000 200,390.000 الخدمات المساعدة للتعليـــم 7096

3,112,827.103 %0.1 %100 %0.0 %0.0 100,000.000 100,000.000 100,000.000 البحوث والتطوير في مجال التعليم 7097

41,535,795.455 %4.9 %14.5 %1.4 %85.5 6,805,401.640 40,198,908.360 47,004,310.000 (2,058,070.000) 49,062,380.000 شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر 7098

75,511,356.040 %7.0 %13.2 %2.2 %86.8 9,690,218.588 63,683,935.412 73,374,154.000 (879,800.000) 74,253,954.000

الحماية االجتماعية 710

169,249.568 %0.1 %57.5 %0.0 %42.5 180,527.873 133,472.127 314,000.000 314,000.000 الورثة 7103

7,251,684.651 %1.3 %23.0 %0.2 %77.0 1,771,517.777 5,938,382.223 7,709,900.000 (158,100.000) 7,868,000.000 الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان آخر 7109

7,420,934.219 %1.4 %24.3 %0.2 %75.7 1,952,045.650 6,071,854.350 8,023,900.000 (158,100.000) 8,182,000.000

3,193,251,676.435 %100 %4.6 %100 %95.4 137,850,758.417 2,873,600,241.583 3,011,451,000.000 0.000 3,011,451,000.000 إجمــــــــــالي المصروفــــــــــــــــــات

رمز 

المجمو

عة 

الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف

(ج)تعويضات العاملين - الباب االثانى 
(9)جدول رقم 

مصروفات السنة المالية 

2020/2019

النسب المالية

الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات 

الميزانية

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية
رمز القسم 

الوظيفي

 ( 47 )



ح .خ 2021/2020

نسبة الوفر  
إلى اجمالي 
الوفورات

نسبة الوفر  
إلى اإلعتماد 
بعد التعديل

نسبة 
المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة 
المنصرف 

إلى اإلعتماد 
بعد التعديل

اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الشئون االقتصادية 704

210,015,357.721 %31.7 %2.9 %40.1 %97.1 6,621,154.742 223,378,845.258 230,000,000.000 230,000,000.000
الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة 

العامة 7041

385,461,000.000 %0.0 %0.0 %59.0 %100.0 0.000 328,371,000.000 328,371,000.000 328,371,000.000 الوقود والطاقة 7043

24,000,000.000 %68.3 %74.4 %0.9 %25.6 14,286,667.211 4,913,332.789 19,200,000.000 19,200,000.000 النقل 7045

619,476,357.721 %100 %3.6 %100 %96.4 20,907,821.953 556,663,178.047 577,571,000.000 0.000 577,571,000.000

619,476,357.721 %100 %3.6 %100 %96.4 20,907,821.953 556,663,178.047 577,571,000.000 0.000 577,571,000.000

رمز 
المجموعة
 الوظيفية

جملـــــــــة الوظيفـــــــــــة

إجمـــــــــــــــــــــــالي المصــــــــــــــــــــــــــــــروفات

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف

الباب الخامس اإلعـــــــــــــــــــانـــــــــات

جدول رقم (9)

مصروفات السنة المالية 
2020/2019

النســــــــــب المــــــــــــــــالية

الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيزانية

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية
رمز 
القسم 

الوظيفي

 ( 48 )



ح .خ 2021/2020

نسبة الوفر  
إلى اجمالي 
الوفورات

نسبة الوفر  
إلى اإلعتماد 
بعد التعديل

نسبة 
المنصرف إلى 

اجمالي 
المصروفات

نسبة 
المنصرف إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الخدمات العمومية العامة 701

356,216,996.036 #DIV/0! %0.0 %0.9 %100.0 0.000 50,035,432.000 50,035,432.000 (8,089,568.000) 58,125,000.000 المعونة االقتصادية األجنبية 7012

4,893,004,003.964 #DIV/0! %0.0 %99.1 %100.0 0.000 5,381,131,568.000 5,381,131,568.000 8,089,568.000 5,373,042,000.000
التحويالت ذات الطبيعة العامة بين مختلف 

مستويات الحكومة 7018

5,249,221,000.000 #DIV/0! %0.0 %100 %100.0 0.000 5,431,167,000.000 5,431,167,000.000 0.000 5,431,167,000.000

الدين والثقافة والترفيه 708

3,000,000.000 #DIV/0! %0.0 %0.0 %100.0 0.000 1,300,000.000 1,300,000.000 1,300,000.000 الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى 7084

3,000,000.000 #DIV/0! %0.0 %0.0 %100.0 0.000 1,300,000.000 1,300,000.000 0.000 1,300,000.000

5,252,221,000.000 #DIV/0! %0.0 %100 %100.0 0.000 5,432,467,000.000 5,432,467,000.000 0.000 5,432,467,000.000

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

جملـــــــــة الوظيفـــــــــــة

إجمـــــــــــــــــــــــالي المصــــــــــــــــــــــــــــــروفات

جملـــــــــة الوظيفـــــــــــة

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف

الباب السادس المنـــــــح (مصروفات)   

جدول رقم (9)

مصروفات السنة المالية 
2020/2019

النســــــــــب المــــــــــــــــالية

الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيزانية

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية رمز القسم 
الوظيفي

 ( 49 )



ح .خ 2021/2020

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الخدمات العمومية العامة 701

26,441,396.039 %4.7 %2.7 %3.8 %97.3 900,766.838 32,049,233.162 32,950,000.000 32,950,000.000 األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشئون المالية وشئون 
المالية العامة والشئون الخارجية 7011

26,441,396.039 %4.7 %2.7 %3.8 %97.3 900,766.838 32,049,233.162 32,950,000.000 0.000 32,950,000.000

الدفاع 702

39,242,837.356 %0.9 %1.0 %2.0 %99.0 166,298.478 16,773,701.522 16,940,000.000 16,940,000.000 الدفاع العسكري 7021

39,242,837.356 %0.9 %1.0 %2.0 %99.0 166,298.478 16,773,701.522 16,940,000.000 0.000 16,940,000.000

النظام العام وشئون السالمة العامة 703

25,791,950.303 %0.8 %1.0 %1.9 %99.0 154,549.658 15,845,450.342 16,000,000.000 16,000,000.000 خدمات الشرطة 7031

25,791,950.303 %0.8 %1.0 %1.9 %99.0 154,549.658 15,845,450.342 16,000,000.000 0.000 16,000,000.000

الشئون االقتصادية 704

62,270.882 %0.0 %6.8 %0.0 %93.2 4,498.000 61,502.000 66,000.000 66,000.000 الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة 7041

62,270.882 %0.0 %6.8 %0.0 %93.2 4,498.000 61,502.000 66,000.000 0.000 66,000.000

الصحة 707

586,948,837.750 %0.1 %0.0 %60.7 %100.0 10,604.115 514,399,395.885 514,410,000.000 514,410,000.000 خدمات المستشفيات 7073

%0.0 %0.0 0.000 0.000 شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر 7076

586,948,837.750 %0.1 %0.0 %60.7 %100.0 10,604.115 514,399,395.885 514,410,000.000 0.000 514,410,000.000

الميزانية
الوفــــــــــــورات المصــــــــــــروفات 

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
الباب السابع - المنافع اإلجتماعية ( أ )

النسب المالية
مصروفات السنة المالية 

2020/2019

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

رمز 
القسم 

الوظيفي
مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جدول رقم (9)

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

 ( 50 )



ح .خ 2021/2020

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الدين والثقافة والترفيه 708

38,706.025 %0.3 %76.8 %0.0 %23.2 57,629.619 17,370.381 75,000.000 75,000.000 خدمات اإلذاعة والنشر 7083

38,706.025 %0.3 %76.8 %0.0 %23.2 57,629.619 17,370.381 75,000.000 0.000 75,000.000

التعليم 709

641,098.325 %0.0 %0.4 %0.1 %99.6 2,667.053 647,332.947 650,000.000 650,000.000 التعليم العالي 7094

6,338,358.008 %15.4 %42.1 %0.5 %57.9 2,975,406.710 4,093,593.290 7,069,000.000 7,069,000.000 شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر 7098

6,979,456.333 %15.5 %38.6 %0.6 %61.4 2,978,073.763 4,740,926.237 7,719,000.000 0.000 7,719,000.000

الحماية االجتماعية 710

13,246,000.000 %0.0 %0.0 %1.6 %100.0 0.000 13,250,000.000 13,250,000.000 13,250,000.000 األسرة واألطفال 7104

%0.0 %0.0 0.000 0.000 البطالة 7105

261,040,615.177 %77.8 %5.7 %29.5 %94.3 14,990,445.453 250,016,554.547 265,007,000.000 265,007,000.000 الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان آخر 7109

274,286,615.177 %77.8 %5.4 %31.1 %94.6 14,990,445.453 263,266,554.547 278,257,000.000 0.000 278,257,000.000

959,792,069.865 %100 %2.2 %100 %97.8 19,262,865.924 847,154,134.076 866,417,000.000 0.000 866,417,000.000 إجمالي المصروفات

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
الباب السابع - المنافع االجتماعية ( ب )

جدول رقم (9)

مصروفات السنة المالية 
2020/2019

النسب المالية
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات 

الميزانية
مسمى القسم والمجموعة الوظيفية رمز القسم 

الوظيفي

 ( 51 )



ح .خ 2021/2020

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الخدمات العمومية العامة 701

123,828,174.786 %15.6 %7.7 %4.6 %92.3 9,209,893.192 111,098,362.614 120,308,255.806 287,755.806 120,020,500.000 األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشئون المالية وشئون 
المالية العامة والشئون الخارجية 7011

3,286,263.249 %0.3 %1.8 %0.4 %98.2 155,135.586 8,612,150.414 8,767,286.000 (14.000) 8,767,300.000 خدمات عامة 7013

95,351,080.000 %0.0 %0.0 %52.3 %100 0.000 1,252,120,208.637 1,252,120,208.637 626,766,958.637 625,353,250.000 خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر 7016

222,465,518.035 %15.8 %0.7 %57.3 %99.3 9,365,028.778 1,371,830,721.665 1,381,195,750.443 627,054,700.443 754,141,050.000

الدفاع 702

21,428,111.945 %2.2 %8.5 %0.6 %91.5 1,272,156.333 13,659,013.667 14,931,170.000 1,774,170.000 13,157,000.000 الدفاع العسكري 7021

21,428,111.945 %2.2 %8.5 %0.6 %91.5 1,272,156.333 13,659,013.667 14,931,170.000 1,774,170.000 13,157,000.000

النظام العام وشئون السالمة العامة 703

1,364,574.230 %0.3 %73.8 %0.0 %26.2 204,799.032 72,700.968 277,500.000 (310,000.000) 587,500.000 خدمات الشرطة 7031

282,717,848.558 %23.6 %4.7 %11.7 %95.3 13,927,834.497 279,570,165.503 293,498,000.000 293,498,000.000 المحاكم 7033

2,961,210.303 %2.7 %72.6 %0.0 %27.4 1,612,890.527 607,609.473 2,220,500.000 2,220,500.000 شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة في 
مكان آخر 7036

287,043,633.091 %26.6 %5.3 %11.7 %94.7 15,745,524.056 280,250,475.944 295,996,000.000 (310,000.000) 296,306,000.000

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جدول رقم (9)

الميزانية
الوفــــــــــــورات المصــــــــــــروفات 

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
(أ) مصروفات وتحويالت أخرى الباب الثامن-

النسب المالية
مصروفات السنة المالية 

2020/2019

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

رمز 
القسم 

الوظيفي
مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

 ( 52 )



ح .خ 2021/2020

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الشئون االقتصادية 704

1,229,270.797 %0.0 %8.4 %0.0 %91.6 18,926.111 205,122.889 224,049.000 (46,701.000) 270,750.000 الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة 7041

3,851,777.749 %0.4 %6.6 %0.2 %93.4 263,134.696 3,737,865.304 4,001,000.000 4,001,000.000 الوقود والطاقة 7043

321,598.984 %0.0 %2.0 %0.0 %98.0 1,105.385 53,894.615 55,000.000 55,000.000 النقل 7045

636,037.737 %0.0 %7.7 %0.0 %92.3 7,819.326 94,180.674 102,000.000 102,000.000 االتصاالت 7046

1,308,597.233 %0.0 %1.0 %0.1 %99.0 13,762.000 1,369,238.000 1,383,000.000 1,383,000.000 صناعات أخرى 7047

7,347,282.500 %0.5 %5.3 %0.2 %94.7 304,747.518 5,460,301.482 5,765,049.000 (46,701.000) 5,811,750.000

حماية البيئة 705

2,432.000 %0.0 %0.9 %0.0 %99.1 11.000 1,203.000 1,214.000 14.000 1,200.000 تصريف مياه الصرف الصحي 7052

2,432.000 %0.0 %0.9 %0.0 %99.1 11.000 1,203.000 1,214.000 14.000 1,200.000

اإلسكان ومرافق المجتمع 706

32,091.300 %0.0 %100 %0.0 %0.0 19,500.000 19,500.000 19,500.000 تنمية المجتمع 7062

8,529,491.114 %1.7 %93.9 %0.0 %6.1 1,028,597.241 66,402.759 1,095,000.000 1,095,000.000 اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر 7066

8,561,582.414 %1.8 %94.0 %0.0 %6.0 1,048,097.241 66,402.759 1,114,500.000 0.000 1,114,500.000

الصحة 707

2,983,721.616 %0.4 %99.9 %0.0 %0.1 237,710.314 289.686 238,000.000 238,000.000 خدمات المستشفيات 7073

3,249,596.312 %3.9 %66.4 %0.0 %33.6 2,319,547.030 1,172,452.970 3,492,000.000 3,492,000.000 شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر 7076

6,233,317.928 %4.3 %68.6 %0.0 %31.4 2,557,257.344 1,172,742.656 3,730,000.000 0.000 3,730,000.000

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
مصروفات وتحويالت أخرى(ب) الباب الثامن-

جدول رقم (9)

مصروفات السنة المالية 
2020/2019

النسب المالية
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات 

الميزانية
مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

رمز 
القسم 

الوظيفي

جملة الوظيفة

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

 ( 53 )



ح .خ 2021/2020

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة المنصرف إلى 
اإلعتماد بعد التعديل اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الدين والثقافة والترفيه 708

575,411.050 %0.1 %7.7 %0.0 %92.3 63,470.000 761,030.000 824,500.000 824,500.000 الخدمات الترفيهية والرياضية 7081

2,166,693.851 %1.2 %83.4 %0.0 %16.6 697,627.901 138,372.099 836,000.000 836,000.000 الخدمات الثقافية 7082

1,774,110.987 %0.8 %48.5 %0.0 %51.5 457,906.003 486,093.997 944,000.000 944,000.000 خدمات اإلذاعة والنشر 7083

6,263,101.519 %1.6 %23.9 %0.1 %76.1 960,651.405 3,057,348.595 4,018,000.000 4,018,000.000 الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى 7084

1,500,000.000 %0.0 %0.0 %0.1 %100 0.000 1,500,000.000 1,500,000.000 1,500,000.000 غير المصنفة في مكان آخر 7086

12,279,317.407 %3.7 %26.8 %0.2 %73.2 2,179,655.309 5,942,844.691 8,122,500.000 0.000 8,122,500.000

التعليم 709

491,997,012.697 %36.2 %3.9 %22.2 %96.1 21,399,571.659 531,435,943.535 552,835,515.194 (1,612,484.806) 554,448,000.000 التعليم العالي 7094

1,510,783.224 %2.2 %64.7 %0.0 %35.3 1,292,476.575 706,023.425 1,998,500.000 (1,500.000) 2,000,000.000 التعليم غير المحدد بمستوى 7095

2,250.000 %0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 البحوث والتطوير في مجال التعليم 7097

54,085,954.932 %3.2 %3.3 %2.3 %96.7 1,897,474.938 56,122,535.062 58,020,010.000 (87,990.000) 58,108,000.000 شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر 7098

547,596,000.853 %41.6 %4.0 %24.6 %96.0 24,589,523.172 588,264,502.022 612,854,025.194 (1,701,974.806) 614,556,000.000

الحماية االجتماعية 710

3,412,922.680 %3.5 %44.2 %0.1 %55.8 2,077,997.761 2,622,002.239 4,700,000.000 4,700,000.000 الورثة 7103

96,234,545.308 %0.0 %0.0 %5.1 %100 0.000 122,870,053.529 122,870,053.529 (26,257,946.471) 149,128,000.000 اإلسكان 7106

16,972,052.775 %0.0 %0.0 %0.1 %100 24.500 2,188,713.334 2,188,737.834 (512,262.166) 2,701,000.000 الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان آخر 7109

116,619,520.763 %3.5 %1.6 %5.3 %98.4 2,078,022.261 127,680,769.102 129,758,791.363 (26,770,208.637) 156,529,000.000

1,229,576,716.936 %100 %2.4 %100 %97.6 59,140,023.012 2,394,328,976.988 2,453,469,000.000 600,000,000.000 1,853,469,000.000

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
الباب الثامن -مصروفات و تحويالت أخرى (ج)

جدول رقم (9)

مصروفات السنة المالية 
2020/2019

النسب المالية
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات 

الميزانية
مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

رمز 
القسم 

الوظيفي

إجمالي المصروفات

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

 ( 54 )



ح .خ 2021/2020

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الخدمات العمومية العامة 701

152,894,505.941 %5.4 %43.0 %2.3 %57.0 30,744,827.836 40,729,658.164 71,474,486.000 1,174,186.000 70,300,300.000 األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشئون المالية وشئون المالية 
العامة والشئون الخارجية 7011

71,661,439.644 %4.5 %22.3 %5.2 %77.7 25,804,891.344 89,794,012.656 115,598,904.000 21,301,604.000 94,297,300.000 خدمات عامة 7013

260,303.535 %0.1 %80.6 %0.0 %19.4 311,942.950 75,157.050 387,100.000 387,100.000 خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر 7016

224,816,249.120 %10.0 %30.3 %7.5 %69.7 56,861,662.130 130,598,827.870 187,460,490.000 22,475,790.000 164,984,700.000

الدفاع 702

507,715,610.276 %9.3 %12.6 %21.2 %87.4 52,964,755.459 368,781,009.541 421,745,765.000 (868,235.000) 422,614,000.000 الدفاع العسكري 7021

1,600.000 %0.0 %2.6 %0.0 %97.4 16,073.250 603,926.750 620,000.000 620,000.000 الدفاع المدني 7022

507,717,210.276 %9.3 %12.5 %21.2 %87.5 52,980,828.709 369,384,936.291 422,365,765.000 (868,235.000) 423,234,000.000

النظام العام وشئون السالمة العامة 703

45,093,639.394 %7.3 %60.6 %1.6 %39.4 41,625,830.404 27,106,979.596 68,732,810.000 (1,286,850.000) 70,019,660.000 خدمات الشرطة 7031

42,752,483.542 %1.9 %19.7 %2.5 %80.3 10,776,416.279 43,888,525.721 54,664,942.000 (5,371,058.000) 60,036,000.000 المحاكم 7033

5,903,368.303 %0.0 %3.4 %0.2 %96.6 136,954.156 3,916,560.844 4,053,515.000 979,905.000 3,073,610.000 السجون 7034

3,378,144.756 %0.7 %61.7 %0.1 %38.3 3,744,290.039 2,323,289.961 6,067,580.000 79,250.000 5,988,330.000 شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة في 
مكان آخر 7036

97,127,635.995 %9.9 %42.2 %4.4 %57.8 56,283,490.878 77,235,356.122 133,518,847.000 (5,598,753.000) 139,117,600.000

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جدول رقم (9)

الميزانية
الوفــــــــــــورات المصــــــــــــروفات 

جملة الوظيفة

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
باب شراء األصول غير المتداولة ( أ )

النسب المالية
مصروفات السنة المالية 

2020/2019

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

رمز القسم 
مسمى القسم والمجموعة الوظيفيةالوظيفي
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ح .خ 2021/2020

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الشئون االقتصادية 704

3,028,577.577 %0.0 %4.8 %0.2 %95.2 209,689.042 4,168,710.958 4,378,400.000 181,000.000 4,197,400.000 الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة 7041

402,359,676.814 %40.4 %44.8 %16.2 %55.2 229,937,180.225 283,015,319.775 512,952,500.000 3,545,000.000 509,407,500.000 الوقود والطاقة 7043

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 التعدين و الصناعة التحويلية و التشييد 7044

675,399,132.806 %16.3 %15.3 %29.4 %84.7 92,940,748.836 513,161,951.164 606,102,700.000 (44,832,200.000) 650,934,900.000 النقل 7045

13,557,007.918 %1.8 %65.2 %0.3 %34.8 9,965,853.554 5,318,646.446 15,284,500.000 670,000.000 14,614,500.000 االتصاالت 7046

3,525,480.432 %0.3 %25.3 %0.3 %74.7 1,956,243.877 5,772,246.123 7,728,490.000 7,728,490.000 صناعات أخرى 7047

%0.0 %100 %0.0 %0.0 20,000.000 20,000.000 20,000.000 الشئون االقتصادية غير مصنفة في مكان اخر 7049

1,097,869,875.547 %58.9 %29.2 %46.6 %70.8 335,029,715.534 811,436,874.466 1,146,466,590.000 (40,436,200.000) 1,186,902,790.000

حماية البيئة 705

%0.0 %100 %0.0 %0.0 5,000.000 5,000.000 5,000.00 تصريف النفايات 7051

19,008,307.949 %0.2 %2.1 %2.3 %97.9 862,661.387 40,358,768.613 41,221,430.000 18,654,730.000 22,566,700.000 تصريف مياه الصرف الصحي 7052

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 تخفيف التلوث 7053

19,008,307.949 %0.2 %2.1 %2.3 %97.9 867,661.387 40,358,768.613 41,226,430.000 18,654,730.000 22,571,700.000

اإلسكان ومرافق المجتمع 706

722,481.665 %0.0 %1.9 %0.1 %98.1 24,944.658 1,285,415.342 1,310,360.000 206,060.000 1,104,300.000 تنمية المجتمع 7062

64,910,795.930 %3.1 %58.8 %0.7 %41.2 17,527,851.229 12,304,918.771 29,832,770.000 (3,504,730.000) 33,337,500.000 إمدادات المياه 7063

%0.1 %100 %0.0 %0.0 500,000.000 500,000.000 500,000.000 إنارة الشوارع 7064

8,824,549.124 %0.8 %90.8 %0.0 %9.2 4,775,653.420 482,346.580 5,258,000.000 5,258,000.000 اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر 7066

74,457,826.719 %4.0 %61.9 %0.8 %38.1 22,828,449.307 14,072,680.693 36,901,130.000 (3,298,670.000) 40,199,800.000

الصحة 707

877,235.082 %0.0 %5.8 %0.1 %94.2 140,405.610 2,263,594.390 2,404,000.000 (700,000.000) 3,104,000.000 المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية 7071

1,053,971.336 %0.0 %11.9 %0.1 %88.1 259,952.507 1,931,282.493 2,191,235.000 733,235.000 1,458,000.000 خدمات العيادات الخارجية 7072

201,777,833.844 %3.5 %9.2 %11.4 %90.8 20,076,755.957 198,607,194.043 218,683,950.000 6,726,650.000 211,957,300.000 خدمات المستشفيات 7073

476,761.016 %0.0 %1.3 %0.1 %98.7 13,190.750 970,809.250 984,000.000 984,000.000 الخدمات الصحية العامة 7074

158,155.038 %0.0 %84.7 %0.0 %15.3 3,980.000 720.000 4,700.000 4,700.000 البحوث والتطوير في مجال الصحة 7075

4,665,234.050 %0.3 %44.3 %0.1 %55.7 1,799,342.319 2,264,657.681 4,064,000.000 (6,418,000.000) 10,482,000.000 شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر 7076

209,009,190.366 %3.9 %9.8 %11.8 %90.2 22,293,627.143 206,038,257.857 228,331,885.000 341,885.000 227,990,000.000

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
( ب ) باب شراء األصول غير المتداولة

جدول رقم (9)

مصروفات السنة المالية 
2020/2019

النسب المالية
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات 

الميزانية
مسمى القسم والمجموعة الوظيفية رمز القسم 

الوظيفي

جملة الوظيفة

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة
 ( 56 )



ح .خ 2021/2020

نسبة الوفر  إلى 
اجمالي الوفورات

نسبة الوفر  إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل
اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية

الدين والثقافة والترفيه 708

3,229,161.332 %0.0 %0.3 %0.1 %99.7 7,405.727 2,183,396.273 2,190,802.000 178,302.000 2,012,500.000 الخدمات الترفيهية والرياضية 7081

16,127,337.477 %0.5 %5.0 %3.0 %95.0 2,746,508.979 52,422,147.021 55,168,656.000 9,002,656.000 46,166,000.000 الخدمات الثقافية 7082

7,637,612.665 %0.9 %50.6 %0.3 %49.4 5,393,120.457 5,274,379.543 10,667,500.000 10,667,500.000 خدمات اإلذاعة والنشر 7083

10,483,474.497 %0.6 %19.4 %0.8 %80.6 3,252,311.250 13,502,583.750 16,754,895.000 (366,105.000) 17,121,000.000 الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى 7084

37,477,585.971 %2.0 %13.4 %4.2 %86.6 11,399,346.413 73,382,506.587 84,781,853.000 8,814,853.000 75,967,000.000

التعليم 709

1,567,431.889 %0.0 %100 %0.0 %0.0 100,000.000 100,000.000 100,000.000 التعليم ما قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي 7091

%0.0 %100 %0.0 %0.0 260,500.000 260,500.000 (239,500.000) 500,000.000 التعليم الثانوي 7092

249,767.755 %0.0 %27.2 %0.0 %72.8 67,875.510 182,124.490 250,000.000 250,000.000 التعليم ما بعد الثانوي بخالف التعليم العالي 7093

438,074.164 %0.1 %73.7 %0.0 %26.3 454,845.951 162,124.049 616,970.000 570.000 616,400.000 التعليم العالي 7094

955,587.801 %0.0 %23.1 %0.0 %76.9 29,672.537 98,927.463 128,600.000 95,600.000 33,000.000 التعليم غير المحدد بمستوى 7095

2,055,472.060 %0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 البحوث والتطوير في مجال التعليم 7097

23,079,126.430 %1.4 %31.1 %1.0 %68.9 7,822,613.567 17,332,316.433 25,154,930.000 238,930.000 24,916,000.000 شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر 7098

28,345,460.099 %1.5 %33.0 %1.0 %67.0 8,735,507.565 17,775,492.435 26,511,000.000 95,600.000 26,415,400.000

الحماية االجتماعية 710

836,199.550 %0.0 %24.3 %0.0 %75.7 206,399.696 643,600.304 850,000.000 850,000.000 المرض والعجز 7101

1,018,704.518 %0.0 %31.5 %0.0 %68.5 104,000.419 225,999.581 330,000.000 330,000.000 الشيخوخة 7102

5,879.000 %0.0 %51.7 %0.0 %48.3 25,832.200 24,167.800 50,000.000 50,000.000 الورثة 7103

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 البطالة 7105

2,039,062.004 %0.2 %46.3 %0.1 %53.7 1,147,305.557 1,331,694.443 2,479,000.000 (181,000.000) 2,660,000.000 االستبعاد االجتماعي غير المصنف في مكان آخر 7107

957,073.223 %0.0 %55.4 %0.0 %44.6 247,707.470 199,302.530 447,010.000 447,010.000 الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان آخر 7109

4,856,918.295 %0.3 %41.7 %0.1 %58.3 1,731,245.342 2,424,764.658 4,156,010.000 (181,000.000) 4,337,010.000

2,300,686,260.337 %100 %24.6 %100 %75.4 569,011,534.408 1,742,708,465.592 2,311,720,000.000 0.000 2,311,720,000.000

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
( ج ) باب شراء األصول غير المتداولة

جدول رقم (9)

مصروفات السنة المالية 
2020/2019

النسب المالية
الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات 

الميزانية
مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

رمز 
القسم 

الوظيفي

إجمالي المصروفات

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

 ( 57 )



ح .خ 2021/2020 جدول رقم (10)

الجمــــــــــــــــــــــــــــــــلة باب شراء األصول غير متداولة مصروفات و تحويالت أخرى السلع و الخدمات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

0.000 مخصصـــــــات  رئيــــــــــس الدولــــــــــة 01

0.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

0.000 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

0.000 مجلـــس الوزراء - ا ألمانـــــة العامــــــة 04

0.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

0.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

0.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

529,950.000 529,950.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

590,150.196 590,150.196 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

0.000 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

0.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

0.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

0.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

846,922.814 846,922.814 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

0.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

0.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

0.000 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

0.000 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

108,076,100.198 105,962,877.171 2,113,223.027 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

337,504.581 271,744.581 65,760.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

872,784.499 2,370.800 870,413.699 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

328,206.560 328,206.560 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

0.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

469,152.980 469,152.980 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

274,821,105.666 274,821,105.666 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

387,085.500 387,085.500 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

0.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

38,607,606.354 38,607,606.354 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

40,302,347.376 40,302,347.376 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

0.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

0.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

0.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

466,168,916.724 461,612,334.302 0.000 4,556,582.422

تحليل المصروفات لخطة التنمية حسب الوزارات و اإلدارات الحكومية إلجمالي المصروفات

جمـــــــــــــــلة المصروفـــــات

 ( 58 )



ح .خ 2021/2020 جدول رقم (10)
نسبة الوفر  إلى اجمالي 

الوفورات للباب
نسبة الوفر  إلى اإلعتماد 

بعد التعديل
نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة المنصرف إلى 
اإلعتماد بعد التعديل الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

%1.6 %100 %0.0 %0.0 100,000.000 100,000.000 100,000.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

%1.5 %15.1 %11.6 %84.9 94,045.000 529,950.000 623,995.000 995.000 623,000.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

%55.7 %85.8 %13.0 %14.2 3,557,789.804 590,150.196 4,147,940.000 52,850.000 4,095,090.000 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

%3.3 %100 %0.0 %0.0 210,000.000 210,000.000 210,000.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

%1.6 %100 %0.0 %0.0 100,000.000 100,000.000 100,000.000 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

%6.2 %15.7 %46.4 %84.3 394,276.973 2,113,223.027 2,507,500.000 (5,540,000.000) 8,047,500.000 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

%13.1 %92.7 %1.4 %7.3 834,240.000 65,760.000 900,000.000 900,000.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

%7.9 %36.7 %19.1 %63.3 504,586.301 870,413.699 1,375,000.000 1,375,000.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

%0.4 %6.3 %8.5 %93.7 25,914.500 387,085.500 413,000.000 413,000.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

%8.9 %100 %0.0 %0.0 569,000.000 569,000.000 569,000.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

%100 %58.4 %100 %41.6 6,389,852.578 4,556,582.422 10,946,435.000 (5,486,155.000) 16,432,590.000

                          تحليل اإلعتمادات والمصروفات لخطة التنمية حسب الوزارات و اإلدارات الحكومية
الباب الثاني : السلع والخدمات

جمـــــــــــــــلة مصروفـــــات الباب الثاني

 ( 59 )



ح .خ 2021/2020 جدول رقم (10)
نسبة الوفر  إلى اجمالي 

الوفورات
نسبة الوفر  إلى اإلعتماد 

بعد التعديل
نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة المنصرف إلى 
اإلعتماد بعد التعديل الوفــــــــــــورات  المصــــــــــــروفات  اإلعتماد بعد التعديل  التعـــــــــــديل اعتمــاد الميزانية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 مخصصـــــــات  رئيــــــــــس الدولــــــــــة 01

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 مجلـــس الوزراء - ا ألمانـــــة العامــــــة 04

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

%0.3 %100 %0.0 %0.0 302,300.000 302,300.000 302,300.000 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

%0.1 %100 %0.0 %0.0 50,000.000 50,000.000 50,000.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

%0.0 %100 %0.0 %0.0 15,000.000 15,000.000 15,000.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

%0.3 %24.7 %0.2 %75.3 277,577.186 846,922.814 1,124,500.000 (1,275,500.000) 2,400,000.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

%8.4 %100 %0.0 %0.0 7,520,880.000 7,520,880.000 (3,739,120.000) 11,260,000.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

%18.0 %13.2 %23.0 %86.8 16,159,122.829 105,962,877.171 122,122,000.000 (7,468,000.000) 129,590,000.000 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

%0.2 %38.2 %0.1 %61.8 168,255.419 271,744.581 440,000.000 440,000.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

%1.1 %99.8 %0.0 %0.2 1,007,629.200 2,370.800 1,010,000.000 1,010,000.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

%0.0 %0.0 %0.1 %100.0 43.440 328,206.560 328,250.000 178,250.000 150,000.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

%4.2 %88.9 %0.1 %11.1 3,760,847.020 469,152.980 4,230,000.000 (670,000.000) 4,900,000.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

%48.7 %13.7 %59.5 %86.3 43,611,226.334 274,821,105.666 318,432,332.000 (12,067,668.000) 330,500,000.000 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

%1.1 %100 %0.0 %0.0 1,000,000.000 1,000,000.000 1,000,000.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

%16.8 %28.1 %8.4 %71.9 15,092,393.646 38,607,606.354 53,700,000.000 4,150,000.000 49,550,000.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

%0.6 %1.3 %8.7 %98.7 547,652.624 40,302,347.376 40,850,000.000 40,850,000.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

%0.1 %100 %0.0 %0.0 76,000.000 76,000.000 76,000.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

%100 %16.3 %100 %83.7 89,588,927.698 461,612,334.302 551,201,262.000 (20,892,038.000) 572,093,300.000

تحليل اإلعتمادات والمصروفات لخطة التنمية حسب الوزارات و اإلدارات الحكومية
باب شراء األصول غير المتداولة

جملـــة باب شراء األصول

 ( 60 )



ح .خ 2021/2020 جدول رقم (11)

ترقيات للنقل للتعيين / للنقل  وظائف ملغاة

1,026 20 17 8 54 1,125 2 1,123 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

1,199 54 1,253 3 1,250 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

5,041 492 5,533 5,533 مجلـــس الوزراء - األمانة العامــــــة 04

1,415 1 24 28 1,468 1,468 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

473 40 55 12 580 580 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

861 37 898 898 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

1,988 1,988 1,988 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

3,198 249 3,447 3,447 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

4,546 168 4,714 4,714 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

2,849 306 172 64 3,391 3,391 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

12,351 909 13,260 13,260 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

21,852 75 47 143 22,117 22,117 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

3,035 90 3,125 3,125 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

130 223 353 353 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

89,116 1,861 90,977 35 90,942 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

1,011 8 1,019 58 961 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

26,040 964 1 27,005 2 27,003 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

8 8 8 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

7,909 47 7,956 7,956 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

19,053 19,053 19,053 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

324 53 377 (3) 380 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

5,329 755 346 6,430 (3) 6,433 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

14,141 130 424 14,695 14,695 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

1,530 23 1,553 1,553 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

577 3 17 597 597 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

22,432 43 437 22,912 22,912 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

3,742 235 64 18 4,059 4,059 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

317 9 326 326 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

204 6 210 210 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

29 4 33 33 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

 بيانات الدرجات لكل جهه هي حاصل جمع كل الدرجات المعتمدة لها و المشغول منها* 

بيان الدرجات الشاغرة والمشغولة

الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغر
المشغول آخر السنة وظائف لمعالجة الخصم

المالية الوظائف المعتمدة بعد التعديل التعـــــــــــديل الوظائف المعتمدة بالميزانية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــة الرقم
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (12)

قيمة عدد  قيمة عدد  قيمة عدد  قيمة عدد  قيمة عدد 

152,643.651 79 2,751,356.349 721 2,904,000.000 800 (15) 2,904,000.000 815 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

7,460.116 8 1,245,039.884 173 1,252,500.000 181 (145,500.000) (3) 1,398,000.000 184 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

265,900.000 525 265,900.000 525 265,900.000 525 مجلـــس الوزراء -األمانـــــة العامــــــة 04

7.066 0 44,047.934 11 44,055.000 11 (60,945.000) (3) 105,000.000 14 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

62,530.327 12 117,119.673 4 179,650.000 16 3,650.000 176,000.000 16 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

0.000 0 581,190.815 37 581,190.815 37 (129,809.185) (19) 711,000.000 56 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

88.073 0 171,181.927 858 171,270.000 858 (32,730.000) 204,000.000 858 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

30,327.050 81 598,172.950 43 628,500.000 124 (159,000.000) 787,500.000 124 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

15,427.128 12 163,572.872 22 179,000.000 34 (37,000.000) 216,000.000 34 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

0.870 11 122,989.130 4 122,990.000 15 (137,010.000) 260,000.000 15 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

4,658,020.000 757 206,980.000 43 4,865,000.000 800 4,865,000.000 800 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

193.111 0 6,288,071.889 1,416 6,288,265.000 1,416 670,265.000 5,618,000.000 1,416 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

292,093.938 216 57,350,906.062 4,573 57,643,000.000 4,789 -586,000.000 58,229,000.000 4,789 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

41,889.111 223 1,358,110.889 128 1,400,000.000 351 1,400,000.000 351 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

9.179 10,910 164,624,517.821 28,917 164,624,527.000 39,827 (33,060,473.000) (35) 197,685,000.000 39,862 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

174.983 72 474,615.017 66 474,790.000 138 (171,210.000) (10) 646,000.000 148 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

9,385.603 0 358,202,764.397 34,672 358,212,150.000 34,672 (13,157,850.000) (134) 371,370,000.000 34,806 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

1,139,000.000 168 1,139,000.000 168 4,000.000 1,135,000.000 168 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

0.000 54 1,635,854.122 234 1,635,854.122 288 95,854.122 1,540,000.000 288 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

629.203 0 15,625,070.797 3,072 15,625,700.000 3,072 (315,300.000) 15,941,000.000 3,072 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

10,545.536 3 36,454.464 4 47,000.000 7 47,000.000 7 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

198,866.834 0 427,833.166 102 626,700.000 102 26,700.000 (10) 600,000.000 112 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

423,210.857 220 2,751,789.143 340 3,175,000.000 560 15,000.000 3,160,000.000 560 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

137,876.962 30 104,123.038 16 242,000.000 46 242,000.000 46 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

0.000 0 0.000 0 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

14,924.540 166 7,085,275.460 1,001 7,100,200.000 1,167 (669,800.000) 7,770,000.000 1,167 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

1.142 0 1,757,387.858 62 1,757,389.000 62 (176,611.000) (21) 1,934,000.000 83 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

286.900 0 182,413.100 10 182,700.000 10 (44,300.000) (9) 227,000.000 19 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

2,485.000 1 88,815.000 15 91,300.000 16 91,300.000 16 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

10,484.484 0 65,115.516 5 75,600.000 5 (2) 75,600.000 7 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

الوظائف المعتمدة بالميزانية

الوظائف المدرجة على بند العقود

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــة الرقم
الشاغر آخر السنة المالية  المشغول الوظائف المعتمدة بعد التعديل التعـــــــــــديل
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ح.خ 2021/2020 جدول رقم (13)
نسبة م. القيدية للجهة إلى 
إجمالي المصروفات الفعلية

نسبة م. القيدية للجهة إلى 
إجمالي م. القيدية للباب

نسبة م. القيدية إلى إجمالي 
م. الفعلية للجهة جملة المصروفات الفعليه المصروفات القيدية المصروفات النقدية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

%0.0 %0.0 %0.0 50,000,000.000 50,000,000.000 مخصصـــــــات  رئيــــــــــس الدولــــــــــة 01

%0.1 %0.7 %10.2 253,327,555.058 25,817,843.672 227,509,711.386 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

%0.0 %0.0 %1.8 55,630,012.911 986,623.590 54,643,389.321 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

%0.0 %0.3 %8.1 118,506,102.591 9,603,028.341 108,903,074.250 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

%0.0 %0.1 %7.8 49,931,924.095 3,892,957.260 46,038,966.835 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

%0.0 %0.0 %15.6 9,979,425.588 1,560,670.232 8,418,755.356 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

%0.0 %0.2 %12.8 65,609,416.015 8,375,877.626 57,233,538.389 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

%0.4 %2.3 %34.0 245,943,323.268 83,640,826.769 162,302,496.499 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

%0.1 %0.5 %16.2 113,940,464.347 18,432,885.601 95,507,578.746 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

%8.1 %47.0 %25.4 6,825,908,332.789 1,733,996,097.592 5,091,912,235.197 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

%0.0 %0.1 %2.6 98,352,826.647 2,550,484.715 95,802,341.932 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

%0.3 %2.0 %26.5 276,715,713.147 73,412,554.497 203,303,158.650 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

%0.1 %0.8 %9.8 307,937,173.264 30,237,090.054 277,700,083.210 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

%0.2 %1.0 %3.2 1,163,845,932.526 36,993,170.850 1,126,852,761.676 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

%1.7 %10.0 %23.4 1,585,611,339.154 370,490,493.218 1,215,120,845.936 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

%0.1 %0.5 %4.5 422,151,622.407 18,826,674.106 403,324,948.301 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

%0.8 %4.3 %8.1 1,971,922,488.850 160,263,474.312 1,811,659,014.538 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

%0.3 %1.9 %11.9 583,794,345.163 69,606,573.197 514,187,771.966 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

%2.3 %13.2 %20.9 2,328,798,063.315 486,085,437.998 1,842,712,625.317 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

%0.0 %0.2 %2.1 369,709,399.312 7,774,748.448 361,934,650.864 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

%0.1 %0.8 %15.1 183,212,344.155 27,696,348.469 155,515,995.686 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

%0.1 %0.8 %8.5 345,485,281.751 29,257,396.533 316,227,885.218 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

%0.0 %0.0 %12.1 7,343,149.570 885,518.505 6,457,631.065 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

%0.0 %0.2 %6.5 111,416,941.942 7,276,869.489 104,140,072.453 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

%0.9 %5.2 %20.4 931,917,394.446 190,555,333.750 741,362,060.696 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

%0.0 %0.0 %7.5 21,537,065.672 1,610,001.616 19,927,064.056 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

%0.0 %0.0 %0.3 343,844,337.354 1,185,038.642 342,659,298.712 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

%1.3 %7.3 %11.9 2,272,079,203.291 270,402,304.393 2,001,676,898.898 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

%0.1 %0.5 %12.7 158,328,817.615 20,111,416.896 138,217,400.719 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

%0.0 %0.0 %8.2 5,966,750.401 491,125.049 5,475,625.352 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

%0.0 %0.0 %2.4 11,490,430.257 281,377.983 11,209,052.274 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

%0.0 %0.0 %20.5 2,510,297.683 515,775.074 1,994,522.609 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

%17.3 %100 %17.3 21,292,747,474.584 3,692,816,018.477 17,599,931,456.107

المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية
اإلجمـــــــــــــــــــــــــالي
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جملة المصروفات الفعليه المصروفات القيدية المصروفات النقدية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

%0.0 %1.3 %8.5 41,283,982.769 3,514,562.806 37,769,419.963 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

%0.0 %0.2 %1.2 53,351,101.272 640,173.467 52,710,927.805 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

%0.0 %0.5 %1.6 93,182,451.819 1,506,890.934 91,675,560.885 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

%0.0 %1.2 %6.8 48,734,551.561 3,334,074.119 45,400,477.442 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

%0.0 %0.2 %5.8 8,500,511.224 496,380.003 8,004,131.221 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

%0.0 %0.6 %4.1 39,409,008.099 1,596,819.104 37,812,188.995 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

%0.4 %11.4 %23.0 135,875,483.432 31,203,284.683 104,672,198.749 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

%0.0 %0.4 %1.4 69,870,961.993 992,809.400 68,878,152.593 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

%0.0 %0.8 %2.1 97,349,223.657 2,084,884.248 95,264,339.409 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

%0.0 %0.8 %4.5 47,434,379.044 2,122,107.245 45,312,271.799 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

%0.2 %6.6 %76.6 23,772,446.806 18,202,994.581 5,569,452.225 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

%0.0 %0.8 %0.2 1,037,667,086.278 2,145,092.240 1,035,521,994.038 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

%0.3 %7.3 %2.1 942,942,369.334 19,987,322.096 922,955,047.238 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

%0.0 %1.2 %1.1 312,302,233.649 3,404,584.447 308,897,649.202 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

%1.4 %38.6 %5.6 1,890,624,908.062 106,061,740.975 1,784,563,167.087 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

%0.0 %0.4 %3.7 26,996,477.060 1,002,552.978 25,993,924.082 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

%0.4 %10.0 %2.6 1,062,806,022.024 27,337,361.010 1,035,468,661.014 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

%0.0 %0.2 %0.6 104,134,376.370 661,486.131 103,472,890.239 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

%0.2 %4.5 %8.2 150,734,000.000 12,285,417.897 138,448,582.103 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

%0.1 %2.3 %2.1 297,101,390.075 6,233,521.537 290,867,868.538 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

%0.0 %0.1 %5.7 6,425,836.693 364,653.576 6,061,183.117 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

%0.0 %1.3 %3.6 102,218,875.628 3,692,754.532 98,526,121.096 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

%0.1 %2.7 %3.1 242,771,027.392 7,442,915.269 235,328,112.123 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

%0.0 %0.2 %3.4 16,912,764.682 566,738.112 16,346,026.570 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

%0.0 %0.1 %3.2 10,457,832.247 330,532.307 10,127,299.940 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

%0.2 %5.0 %2.9 470,904,865.858 13,650,092.877 457,254,772.981 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

%0.0 %1.1 %3.1 93,376,882.046 2,928,858.943 90,448,023.103 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

%0.0 %0.1 %6.6 5,495,992.149 361,909.817 5,134,082.332 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

%0.0 %0.1 %2.3 11,447,512.449 265,068.690 11,182,443.759 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

%0.0 %0.0 %3.7 1,740,924.626 64,761.324 1,676,163.302 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

%3.7 %100.0 %3.7 7,445,825,478.298 274,482,345.348 7,171,343,132.950

المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية
البــــــــــاب األول - تعويضات العاملين
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%0.3 %1.6 %16.0 60,432,985.984 9,680,310.618 50,752,675.366 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

%0.0 %0.0 %18.2 1,149,862.493 209,111.326 940,751.167 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

%0.2 %0.8 %24.4 20,473,136.645 4,992,063.663 15,481,072.982 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

%0.0 %0.1 %47.1 1,010,833.909 476,504.541 534,329.368 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

%0.0 %0.2 %71.6 1,256,464.219 899,935.107 356,529.112 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

%0.0 %0.1 %31.7 1,943,859.868 615,402.217 1,328,457.651 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

%0.9 %4.6 %42.8 63,744,279.228 27,274,543.116 36,469,736.112 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

%0.3 %1.3 %35.8 22,044,221.774 7,882,669.379 14,161,552.395 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

%0.0 %0.1 %45.4 911,811.800 413,933.717 497,878.083 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

%0.0 %0.2 %27.5 4,544,743.783 1,247,793.667 3,296,950.116 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

%0.0 %0.1 %80.0 841,786.055 673,737.598 168,048.457 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

%0.8 %3.7 %26.8 83,377,788.707 22,344,847.974 61,032,940.733 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

%4.9 %23.7 %43.1 328,672,525.355 141,800,570.202 186,871,955.153 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

%0.2 %1.0 %28.5 19,924,761.499 5,685,001.870 14,239,759.629 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

%1.4 %6.8 %69.5 58,734,685.123 40,831,976.385 17,902,708.738 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

%0.0 %0.1 %28.6 2,860,816.226 817,202.388 2,043,613.838 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

%5.2 %25.1 %26.1 575,821,568.464 150,335,587.333 425,485,981.131 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

%0.1 %0.5 %42.5 7,212,739.402 3,066,086.632 4,146,652.770 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

%0.4 %1.9 %42.5 26,699,330.234 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم                         15,349,396.99                       11,349,933.246 21

%0.6 %2.7 %53.1 30,663,654.356 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة                         14,373,899.81                       16,289,754.550 22

%0.0 %0.1 %52.6 777,617.852 409,381.429 368,236.423 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

%0.0 %0.2 %30.4 3,785,035.194 1,149,403.158 2,635,632.036 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

%0.3 %1.5 %20.3 43,840,666.981 8,883,718.609 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة                         34,956,948.37 25

%0.0 %0.1 %16.8 2,802,276.131 469,403.095 2,332,873.036 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

%0.0 %0.1 %66.5 1,226,295.393 816,050.565 410,244.828 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

%4.7 %22.5 %9.0 1,499,760,364.591 134,393,702.947 1,365,366,661.644 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

%0.2 %0.8 %61.3 8,009,496.610 4,908,821.713 3,100,674.897 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

%0.0 %0.0 %21.0 416,580.302 87,435.332 329,144.970 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

%0.0 %0.0 %54.6 20,263.348 11,058.253 9,205.095 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

%0.0 %0.1 %51.5 639,790.057 329,781.750 310,008.307 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

%20.8 %100 %20.8 2,873,600,241.583 598,345,722.380 2,275,254,519.203

المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية
البــــــــــاب الثاني - السلع والخدمات

جمــــــــــــــــــــــلة المصروفــــــــــــــــــــات
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ح.خ 2021/2020 جدول رقم (13)
نسبة م. القيدية للجهة إلى 
إجمالي المصروفات الفعلية

نسبة م. القيدية للجهة إلى 
إجمالي م. القيدية للباب

نسبة م. القيدية إلى إجمالي 
م. الفعلية للجهة جملة المصروفات الفعليه المصروفات القيدية المصروفات النقدية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09
%0.7 %5.6 %83.8 4,913,332.789 4,116,391.246 796,941.543 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

%12.5 %94.4 %31.2 223,378,845.258 69,587,771.064 153,791,074.194 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26
%0.0 %0.0 %0.0 328,371,000.000 328,371,000.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

%13.2 %100 %13.2 556,663,178.047 73,704,162.310 482,959,015.737

المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية
البــــــــــاب الخامس -اإلعانات

جمــــــــــــــــــــلة المصروفـــــــــــات
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ح.خ 2021/2020 جدول رقم (13)

نسبة م. القيدية للجهة إلى 
إجمالي المصروفات الفعلية

نسبة م. القيدية للجهة إلى 
إجمالي م. القيدية للباب

نسبة م. القيدية إلى إجمالي 
م. الفعلية للجهة جملة المصروفات الفعليه المصروفات القيدية المصروفات النقدية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02
0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03
0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04
0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

%9.2 %99.9 %9.2 5,431,167,000.000 502,083,954.658 4,929,083,045.342 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

0.000 0.000 0.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

0.000 0.000 0.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

0.000 0.000 0.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13
0.000 0.000 0.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14
0.000 0.000 0.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

0.000 0.000 0.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

0.000 0.000 0.000 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

0.000 0.000 0.000 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

0.000 0.000 0.000 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19
0.000 0.000 0.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل 20
0.000 0.000 0.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

%0.0 %0.1 %34.1 1,300,000.000 443,007.000 856,993.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

%9.3 %100 %9.3 5,432,467,000.000 502,526,961.658 4,929,940,038.342

المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية
البــــــــــاب السادس -المنح

جمــــــــــــــــــــلة المصروفــــــــــــات
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ح.خ 2021/2020 جدول رقم (13)
نسبة م. القيدية للجهة إلى 
إجمالي المصروفات الفعلية

نسبة م. القيدية للجهة إلى 
إجمالي م. القيدية للباب

نسبة م. القيدية إلى إجمالي 
م. الفعلية للجهة جملة المصروفات الفعليه المصروفات القيدية المصروفات النقدية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

%0.0 %0.0 %0.0 9,188,115.213 2,467.530 9,185,647.683 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

%0.0 %0.0 %0.0 900.918 900.918 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

%0.0 %0.0 0.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

%0.0 %0.0 0.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

%0.0 %0.0 0.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

%0.0 %0.0 0.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

%1.1 %3.9 %39.8 22,860,217.031 9,108,366.725 13,751,850.306 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

%0.0 %0.0 0.000 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

%0.1 %0.4 %6.2 13,250,000.000 824,000.000 12,426,000.000 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

%0.0 %0.0 0.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

%0.0 %0.0 %0.0 61,502.000 0.000 61,502.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

%0.0 %0.0 0.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

%0.8 %3.0 %44.1 15,845,450.342 6,993,726.906 8,851,723.436 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

%0.0 %0.0 %0.1 16,763,702.384 14,074.500 16,749,627.884 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

%0.0 %0.0 %24 9,999.138 2,408.000 7,591.138 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

%0.4 %1.4 %77.6 4,093,593.290 3,175,870.500 917,722.790 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

%0.0 %0.0 %0.0 647,332.947 647,332.947 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

%25.3 %91.2 %41.6 514,399,395.885 214,068,698.234 300,330,697.651 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

%0.1 %0.3 %0.2 250,016,554.547 589,654.286 249,426,900.261 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

%0.0 %0.0 %0.2 17,370.381 40.920 17,329.461 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

%0.0 %0.0 0.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

%0.0 %0.0 0.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

%0.0 %0.0 0.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

%0.0 %0.0 0.000 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

%0.0 %0.0 0.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

%0.0 %0.0 0.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

%0.0 %0.0 0.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

%0.0 %0.0 0.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

%0.0 %0.0 0.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

%0.0 %0.0 0.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

%0.0 %0.0 0.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

%27.7 %100 %27.7 847,154,134.076 234,779,307.601 612,374,826.475

المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية
البــــــــــاب السابع -المنافع االجتماعية

جمـــــــــــــــــــــلة المصروفــــــــــــات
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ح.خ 2021/2020 جدول رقم (13)
نسبة م. القيدية للجهة إلى 
إجمالي المصروفات الفعلية

نسبة م. القيدية للجهة إلى 
إجمالي م. القيدية للباب

نسبة م. القيدية إلى إجمالي 
م. الفعلية للجهة جملة المصروفات الفعليه المصروفات القيدية المصروفات النقدية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

%0.0 %0.0 %0.0 50,000,000.000 50,000,000.000 مخصصـــــــــــــــات رئيـــــــــــــــس الدولة 01
%0.2 %0.4 %12.5 41,597,691.095 5,192,882.680 36,404,808.415 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02
%0.0 %0.0 %0.0 4,120.097 4,120.097 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03
%0.0 %0.0 %47.3 790,082.775 373,911.750 416,171.025 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04
%0.0 %0.0 %0.0 4,677.525 4,677.525 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05
%0.0 %0.0 %100 1,417.525 1,417.525 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06
%0.2 %0.4 %25.0 23,906,703.948 5,982,877.305 17,923,826.643 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07
%0.5 %0.9 %94.0 13,407,785.838 12,602,806.595 804,979.243 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08
%0.1 %0.2 %30.5 8,379,774.911 2,554,273.418 5,825,501.493 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

%51.2 %91.4 %89.1 1,376,578,000.000 1,226,971,751.688 149,606,248.312 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10
%0.0 %0.0 %1.3 17,849.430 226.440 17,622.990 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11
%0.0 %0.0 %11.8 199,073.949 23,420.000 175,653.949 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12
%0.5 %0.8 %3.9 279,570,165.503 10,933,444.542 268,636,720.961 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13
%0.0 %0.0 %5.6 8,378,303.053 471,569.977 7,906,733.076 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14
%0.2 %0.4 %37.8 14,548,548.585 5,503,512.414 9,045,036.171 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15
%0.0 %0.0 %23 1,954,526.333 458,783.764 1,495,742.569 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16
%0.0 %0.0 %26.7 1,183,183.332 316,285.375 866,897.957 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17
%2.8 %5.0 %12.2 552,903,023.001 67,600,416.341 485,302,606.660 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18
%0.0 %0.0 %2.0 1,172,742.656 23,280.000 1,149,462.656 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19
%0.0 %0.1 %33.2 3,470,213.500 1,151,394.000 2,318,819.500 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20
%0.0 %0.0 %24.6 486,093.997 119,664.067 366,429.930 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21
%0.1 %0.2 %81.3 3,033,953.070 2,466,970.250 566,982.820 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22
%0.0 %0.0 %0.0 23,395.525 23,395.525 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23
%0.0 %0.0 %60.0 94,180.674 56,555.487 37,625.187 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24
%0.0 %0.0 %0.0 8,611,895.889 8,611,895.889 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25
%0.0 %0.0 %3.8 138,372.099 5,220.000 133,152.099 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26
%0.0 %0.0 %0.0 3,737,865.304 637.310 3,737,227.994 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27
%0.0 %0.0 %0.0 66,402.759 66,402.759 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28
%0.0 %0.0 %0.0 53,894.615 53,894.615 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29
%0.0 %0.0 %0.0 40.000 40.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31
%0.0 %0.0 %25.3 15,000.000 3,794.140 11,205.860 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32
%0.0 %0.0 #DIV/0! 0.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

%56.1 %100 %56.1 2,394,328,976.988 1,342,815,095.068 1,051,513,881.920 جمـــــــــــــــــــلة المصروفـــــــــــــات

المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية
البــــــــــاب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى
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ح.خ 2021/2020 جدول رقم (13)
نسبة م. القيدية للجهة إلى 
إجمالي المصروفات الفعلية

نسبة م. القيدية للجهة إلى 
إجمالي م. القيدية للباب

نسبة م. القيدية إلى إجمالي 
م. الفعلية للجهة جملة المصروفات الفعليه المصروفات القيدية المصروفات النقدية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

%0.4 %1.1 %7.4 100,824,779.997 7,427,620.038 93,397,159.959 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

%0.0 %0.0 %12.2 1,124,028.131 137,338.797 986,689.334 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

%0.2 %0.4 %67.2 4,060,431.352 2,730,161.994 1,330,269.358 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

%0.0 %0.0 %45.3 181,861.100 82,378.600 99,482.500 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

%0.0 %0.0 %73.7 221,032.620 162,937.597 58,095.023 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

%0.0 %0.0 %51.7 349,844.100 180,779.000 169,065.100 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

%0.2 %0.5 %34.3 10,055,557.739 3,451,825.650 6,603,732.089 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

%0.4 %1.1 %51.3 13,645,505.669 7,003,133.404 6,642,372.265 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

%0.0 %0.0 0.000 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

%0.0 %0.0 %69.6 73,941.760 51,440.310 22,501.450 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

%0.0 %0.1 %39.3 1,097,169.113 431,462.521 665,706.592 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

%0.0 %0.1 %11.4 3,752,774.900 426,913.333 3,325,861.567 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

%0.3 %0.8 %27.1 18,577,304.146 5,037,933.753 13,539,370.393 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

%11.7 %30.5 %71.9 282,684,193.496 203,185,014.006 79,499,179.490 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

%0.5 %1.4 %10.5 87,960,101.788 9,275,896.025 78,684,205.763 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

%0.6 %1.5 %57.1 17,286,119.043 9,877,601.077 7,408,517.966 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

%0.0 %0.0 %48.2 386,695.929 186,401.490 200,294.439 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

%5.4 %14.2 %54.0 174,598,334.286 94,320,511.421 80,277,822.865 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

%0.1 %0.3 %47.3 4,875,515.493 2,306,127.399 2,569,388.094 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

%0.2 %0.6 %74.7 5,275,549.543 3,941,292.339 1,334,257.204 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

%0.2 %0.6 %28.6 13,386,284.250 3,824,143.196 9,562,141.054 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

%0.0 %0.0 %95.9 116,299.500 111,483.500 4,816.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

%0.1 %0.4 %44.7 5,318,850.446 2,378,156.312 2,940,694.134 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

%10.0 %26.2 %27.4 636,693,804.184 174,228,699.872 462,465,104.312 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

%0.0 %0.1 %33.8 1,683,652.760 568,640.409 1,115,012.351 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

%0.0 %0.0 %73.7 51,344.410 37,818.460 13,525.950 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

%7.0 %18.4 %40.6 301,347,570.083 122,358,508.569 178,989,061.514 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

%0.7 %1.8 %21.6 56,888,544.344 12,273,736.240 44,614,808.104 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

%0.0 %0.0 %77.2 54,137.950 41,779.900 12,358.050 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

%0.0 %0.0 %19.0 7,654.460 1,456.900 6,197.560 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

%0.0 %0.0 %93.6 129,583.000 121,232.000 8,351.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

%38.2 %100 %38.2 1,742,708,465.592 666,162,424.112 1,076,546,041.480

المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية
  باب شراء األصول الغير متداولة

جمـــــــــــــــــــلة المصروفـــــــــــــات
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (14)

الرصيد اإلجمالي  خصوم معاله الرصيد في 2021/3/31 المنصرف خالل السنة  الرصيد  

 2021/3/31 في 2021/3/31 ( قبل التعلية) المالية 2021/2020 في 2020/4/1

28,179,339.070 22,303,280.866 5,876,058.204 23,787,785.089 29,663,843.293 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

386,696.533 353,456.473 33,240.060 1,169,173.736 1,202,413.796 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

11,685,069.425 8,187,746.907 3,497,322.518 8,244,223.258 11,741,545.776 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

1,204,499.369 587,170.141 617,329.228 668,605.772 1,285,935.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

1,468,732.120 1,065,321.267 403,410.853 1,349,909.261 1,753,320.114 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

11,118,988.627 6,779,058.522 4,339,930.105 4,482,752.070 8,822,682.175 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

109,665,920.674 82,477,802.509 27,188,118.165 6,826,743.442 34,014,861.607 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

149,280,504.280 17,768,976.201 131,511,528.079 28,720,589.742 160,232,117.821 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

1,939,698,247.884 1,733,996,097.592 205,702,150.292 287,682,904.290 493,385,054.582 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

479,112.527 465,600.467 13,512.060 903,500.736 917,012.796 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

71,615,033.490 71,290,447.252 324,586.238 29,745,244.999 30,069,831.237 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

20,650,209.417 12,036,836.173 8,613,373.244 9,423,189.913 18,036,563.157 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

44,765,054.825 35,078,571.302 9,686,483.523 68,187,267.194 77,873,750.717 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

1,221,529,879.012 366,424,222.030 855,105,656.982 197,357,384.308 1,052,463,041.290 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

21,017,990.695 15,515,757.209 5,502,233.486 21,081,274.086 26,583,507.572 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

110,175,547.294 78,271,489.967 31,904,057.327 55,568,170.625 87,472,227.952 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

68,805,513.859 68,607,447.116 198,066.743 19,737,120.379 19,935,187.122 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

580,871,486.790 459,288,531.679 121,582,955.111 494,163,768.319 615,746,723.430 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

9,043,967.932 7,124,262.317 1,919,705.615 5,842,688.402 7,762,394.017 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

27,817,340.524 23,438,186.453 4,379,154.071 19,909,482.158 24,288,636.229 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

27,912,514.881 23,213,874.996 4,698,639.885 24,070,335.289 28,768,975.174 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

681,737.499 520,864.929 160,872.570 363,501.960 524,374.530 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

6,491,645.686 3,584,114.957 2,907,530.729 7,392,147.007 10,299,677.736 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

197,487,749.765 183,112,418.481 14,375,331.284 130,665,274.260 145,040,605.544 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

2,537,567.731 1,046,863.504 1,490,704.227 5,138,032.374 6,628,736.601 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

857,688.311 854,706.335 2,981.976 686,850.940 689,832.916 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

269,910,218.100 256,808,864.266 13,101,353.834 176,899,317.801 190,000,671.635 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

23,906,034.559 17,186,358.403 6,719,676.156 10,985,705.737 17,705,381.893 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

254,321.804 131,815.232 122,506.572 138,621.700 261,128.272 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

37,564.503 16,314.503 21,250.000 7,465.727 28,715.727 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

527,752.074 451,025.074 76,727.000 223,733.798 300,460.798 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

4,960,063,929.260 3,497,987,483.123 1,462,076,446.137 1,641,422,764.372 3,103,499,210.509 جمــــــــــــــــــــلة المصروفــــــــــــات

الخصوم  ــ مبالغ مخصوم بها علي انواع بنود مصروفات الميزانيه
اإلجمــــــــــــــــــــــالي

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
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الرصيد اإلجمالي  خصوم معاله الرصيد في 2021/3/31 المنصرف خالل السنة  الرصيد  
في 2021/3/31 في 2021/3/31 ( قبل التعلية) المالية 2021/2020 في 2020/4/1

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

7,006.350 7,006.350 0.000 95,126.430 95,126.430 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

353,584.848 91,609.500 261,975.348 88,683.439 350,658.787 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

378,169.950 28,287.000 349,882.950 233,908.314 583,791.264 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

1,031.038 1,031.038 0.000 3,580.565 3,580.565 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

37,253.508 0.000 37,253.508 1,126,392.775 1,163,646.283 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

36,247,857.535 30,040,260.423 6,207,597.112 382,719.400 6,590,316.512 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

421,418.000 328,900.000 92,518.000 142,919.819 235,437.819 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

0.000 0.000 16,492.742 16,492.742 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

2,740.700 2,740.700 0.000 0.000 0.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

679,542.054 230,492.692 449,049.362 49,704.172 498,753.534 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

17,878,142.804 15,921,050.908 1,957,091.896 6,597,184.774 8,554,276.670 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

93,667.550 93,667.550 0.000 80,001.000 80,001.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

24,131,333.223 24,069,756.630 61,576.593 22,603,167.811 22,664,744.404 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

3,881.444 3,426.897 454.547 734.368 1,188.915 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

6,781,920.608 540,454.691 6,241,465.917 10,928,534.626 17,170,000.543 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

25,000.000 11,000.000 14,000.000 0.000 14,000.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

8,034,065.420 8,027,255.881 6,809.539 5,402,214.941 5,409,024.480 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

1,083,619.500 190,000.000 893,619.500 10,079.100 903,698.600 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

0.000 0.000 0.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

0.000 0.000 0.000 587.240 587.240 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

0.000 0.000 0.000 21,385.500 21,385.500 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

3,600.000 3,600.000 0.000 20,566.544 20,566.544 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

300.000 200.000 100.000 479.995 579.995 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

57,772.450 56,652.750 1,119.700 0.000 1,119.700 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

4,800.450 3,800.450 1,000.000 1,803.000 2,803.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

2,600.000 2,600.000 0.000 1,633.750 1,633.750 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

5.210 5.210 0.000 788.477 788.477 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

11.324 11.324 0.000 0.000 0.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

96,229,323.966 79,653,809.994 16,575,513.972 47,808,688.782 64,384,202.754 جمـــــــــــــــــــــلة المصروفــــــــــــات

الخصوم  ــ مبالغ مخصوم بها علي انواع بنود مصروفات الميزانيه
الباب األول - تعويضات العاملين

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم

 ( 72 )



ح .خ 2021/2020 جدول رقم (14)

الرصيد اإلجمالي  خصوم معاله الرصيد في 2021/3/31 المنصرف خالل السنة  الرصيد  

 2021/3/31 في 2021/3/31 ( قبل التعلية) المالية 2021/2020 في 2020/4/1

13,033,622.156 9,680,310.618 3,353,311.538 2,828,956.892 6,182,268.430 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

233,351.386 209,111.326 24,240.060 771,482.914 795,722.974 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

6,202,343.526 4,992,063.663 1,210,279.863 2,811,419.597 4,021,699.460 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

646,512.969 476,504.541 170,008.428 375,384.358 545,392.786 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

1,270,803.460 899,935.107 370,868.353 1,268,593.654 1,639,462.007 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

4,686,093.356 615,402.217 4,070,691.139 1,374,997.50 5,445,688.634 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

41,041,940.670 27,274,543.116 13,767,397.554 3,720,878.884 17,488,276.438 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

22,383,389.685 7,882,669.379 14,500,720.306 6,979,859.076 21,480,579.382 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

427,445.777 413,933.717 13,512.060 845,442.604 858,954.664 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

1,561,629.905 1,247,793.667 313,836.238 1,805,439.410 2,119,275.648 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

919,638.777 673,737.598 245,901.179 847,283.712 1,093,184.891 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

29,253,637.793 22,344,847.974 6,908,789.819 28,222,999.093 35,131,788.912 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

210,238,812.511 141,800,570.202 68,438,242.309 177,999,841.881 246,438,084.190 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

6,431,582.464 5,685,001.870 746,580.594 6,627,925.704 7,374,506.298 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

69,024,539.417 40,831,976.385 28,192,563.032 16,788,226.347 44,980,789.379 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

817,202.388 817,202.388 0.000 625,658.765 625,658.765 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

172,543,944.371 150,335,587.333 22,208,357.038 277,475,377.678 299,683,734.716 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

4,367,665.820 3,066,086.632 1,301,579.188 2,245,939.142 3,547,518.330 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

13,046,888.746 11,349,933.246 1,696,955.500 10,270,769.192 11,967,724.692 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

16,540,419.108 16,289,754.550 250,664.558 18,950,980.856 19,201,645.414 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

558,055.790 409,381.429 148,674.361 143,219.380 291,893.741 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

2,725,886.544 1,149,403.158 1,576,483.386 2,403,420.518 3,979,903.904 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

10,392,971.705 8,883,718.609 1,509,253.096 7,077,571.418 8,586,824.514 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

490,949.595 469,403.095 21,546.500 1,873,288.309 1,894,834.809 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

805,654.764 816,050.565 (10,395.801) 661,163.593 650,767.792 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

136,457,689.999 134,393,702.947 2,063,987.052 58,626,574.126 60,690,561.178 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

5,664,190.537 4,908,821.713 755,368.824 2,547,586.039 3,302,954.863 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

209,941.904 87,435.332 122,506.572 127,425.450 249,932.022 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

32,308.253 11,058.253 21,250.000 4,780.500 26,030.500 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

381,608.750 329,781.750 51,827.000 209,515.881 261,342.881 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

772,390,722.126 598,345,722.380 174,044,999.746 636,512,002.468 810,557,002.214 جمــــــــــــــــــلة المصروفــــــــــات

الخصوم المتداولة ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الثاني - السلع والخدمات
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الرصيد اإلجمالي  خصوم معاله الرصيد في 2021/3/31 المنصرف خالل السنة  الرصيد  

 2021/3/31 في 2021/3/31 ( قبل التعلية) المالية 2021/2020 في 2020/4/1

الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

5,238,554.832 4,116,391.246 1,122,163.586 12,237,260.809 13,359,424.395 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

69,587,771.064 69,587,771.064 0.000 27,495,360.799 27,495,360.799 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

74,826,325.896 73,704,162.310 1,122,163.586 39,732,621.608 40,854,785.194 جمـــــــــــــــلة المصروفـــــات

الخصوم المتداولة ــ مبالغ مخصوم بها علي انواع بنود مصروفات الميزانيه
الباب الخامس - اإلعانــــــــــــات

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (14)

الرصيد اإلجمالي  خصوم معاله الرصيد في 2021/3/31 المنصرف خالل السنة  الرصيد  

 2021/3/31 في 2021/3/31 ( قبل التعلية) المالية 2021/2020 في 2020/4/1

0.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

0.000 0.000 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

0.000 0.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

0.000 0.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

0.000 0.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

0.000 0.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

0.000 0.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

0.000 0.000 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

695,840,049.403 502,083,954.658 193,756,094.745 222,262,121.764 416,018,216.509 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

0.000 0.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

0.000 0.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

0.000 0.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

0.000 0.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

0.000 0.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

0.000 0.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

0.000 0.000 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

0.000 0.000 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

0.000 0.000 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

0.000 0.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

0.000 0.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

2,707,060.000 443,007.000 2,264,053.000 1,228,350.488 3,492,403.488 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

0.000 0.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

0.000 0.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

0.000 0.000 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

0.000 0.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

0.000 0.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

0.000 0.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

0.000 0.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

0.000 0.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

0.000 0.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

0.000 0.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

698,547,109.403 502,526,961.658 196,020,147.745 223,490,472.252 419,510,619.997 جمـــــــــــــــــــــلة المصروفـــــــــــــات

الخصوم المتداولة ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الســادس - المــــنح

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم

 ( 75 )



ح .خ 2021/2020 جدول رقم (14)

الرصيد اإلجمالي  خصوم معاله الرصيد في 2021/3/31 المنصرف خالل السنة  الرصيد  

 2021/3/31 في 2021/3/31 ( قبل التعلية) المالية 2021/2020 في 2020/4/1

2,467.530 2,467.530 0.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

0.000 0.000 941.449 941.449 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

0.000 0.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

0.000 0.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

0.000 0.000 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

0.000 0.000 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

9,927,845.955 9,108,366.725 819,479.230 9,427.900 828,907.130 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

0.000 0.000 4,615.181 4,615.181 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

824,000.000 824,000.000 0.000 2,968,000.000 2,968,000.000 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

0.000 0.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

0.000 0.000 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

0.000 0.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

7,745,864.593 6,993,726.906 752,137.687 19,998,164.730 20,750,302.417 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

2,535,043.882 14,074.500 2,520,969.382 5,474,106.161 7,995,075.543 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

2,408.000 2,408.000 0.000 2,890.490 2,890.490 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

3,980,917.185 3,175,870.500 805,046.685 3,673,873.440 4,478,920.125 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

0.000 0.000 6,031.900 6,031.900 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

250,674,840.038 214,068,698.234 36,606,141.804 131,230,435.809 167,836,577.613 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

589,654.286 589,654.286 0.000 93,895.389 93,895.389 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

40.920 40.920 0.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

0.000 0.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

0.000 0.000 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

0.000 0.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

0.000 0.000 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

0.000 0.000 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

0.000 0.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

0.000 0.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

0.000 0.000 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

0.000 0.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

0.000 0.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

0.000 0.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

276,283,082.389 234,779,307.601 41,503,774.788 163,462,382.449 204,966,157.237 جمـــــــــــــــــــلة المصروفــــــــــــات

الخصوم المتداولة ــ مبالغ مخصوم بها علي انواع بنود مصروفات الميزانيه
الباب السـابع - المنافع االجتماعية

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (14)

الرصيد اإلجمالي  خصوم معاله الرصيد في 2021/3/31 المنصرف خالل السنة  الرصيد  

في 2021/3/31 في 2021/3/31 ( قبل التعلية) المالية 2021/2020 في 2020/4/1

5,202,126.930 5,192,882.680 9,244.250 4,540,342.719 4,549,586.969 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

0.000 0.000 5,825.549 5,825.549 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

563,673.930 373,911.750 189,762.180 1,293,525.805 1,483,287.985 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

58,858.850 58,858.850 38,590.100 97,448.950 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

7,880.025 1,417.525 6,462.500 24,242.900 30,705.400 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

6,179,719.777 5,982,877.305 196,842.472 1,932,878.580 2,129,721.052 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

15,949,343.543 12,602,806.595 3,346,536.948 72,944.264 3,419,481.212 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

8,274,110.895 2,554,273.418 5,719,837.477 10,896,438.062 16,616,275.539 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

1,237,795,643.649 1,226,971,751.688 10,823,891.961 50,215,521.717 61,039,413.678 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

226.440 226.440 0.000 6,297.250 6,297.250 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

23,420.000 23,420.000 0.000 64,369.750 64,369.750 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

18,573,974.625 10,933,444.542 7,640,530.083 6,858,786.805 14,499,316.888 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

936,101.294 471,569.977 464,531.317 1,416,067.862 1,880,599.179 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

10,427,904.912 5,503,512.414 4,924,392.498 478,958.242 5,403,350.740 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

643,246.656 458,783.764 184,462.892 394,755.440 579,218.332 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

324,488.139 316,285.375 8,202.764 552,210.110 560,412.874 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

67,734,244.337 67,600,416.341 133,827.996 19,081,989.586 19,215,817.582 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

3,884,430.893 23,280.000 3,861,150.893 2,033,378.578 5,894,529.471 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

1,403,674.000 1,151,394.000 252,280.000 869,433.100 1,121,713.100 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

256,335.423 119,664.067 136,671.356 337,568.891 474,240.247 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

3,136,028.409 2,466,970.250 669,058.159 606,464.275 1,275,522.434 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

1,450.000 1,450.000 124,640.270 126,090.270 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

100,170.912 56,555.487 43,615.425 34,913.270 78,528.695 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

0.000 0.000 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

7,860.000 5,220.000 2,640.000 478,716.470 481,356.470 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

13,915.087 637.310 13,277.777 11,871.792 25,149.569 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

50.000 50.000 28,105.200 28,155.200 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

0.000 0.000 40,103.950 40,103.950 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

0.000 0.000 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

3,794.140 3,794.140 0.000 1,896.750 1,896.750 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

0.000 0.000 6,810.450 6,810.450 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

1,381,502,672.866 1,342,815,095.068 38,687,577.798 102,447,647.737 141,135,225.535 جمــــــــــــــــــلة المصروفـــــــــــات

الخصوم المتداولة ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الثامـــن - مصروفات وتحويالت أخرى 

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
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الرصيد اإلجمالي  خصوم معاله الرصيد في 2021/3/31 المنصرف خالل السنة  الرصيد  

 2021/3/31 في 2021/3/31 ( قبل التعلية) المالية 2021/2020 في 2020/4/1

9,941,122.454 7,427,620.038 2,513,502.416 16,418,485.478 18,931,987.894 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

146,338.797 137,338.797 9,000.000 295,797.394 304,797.394 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

4,565,467.121 2,730,161.994 1,835,305.127 4,050,594.417 5,885,899.544 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

120,957.600 82,378.600 38,579.000 20,723.000 59,302.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

189,017.597 162,937.597 26,080.000 53,492.142 79,572.142 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

215,921.986 180,779.000 35,142.986 48,483.220 83,626.206 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

6,498,932.971 3,451,825.650 3,047,107.321 2,640,772.994 5,687,880.315 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

118,201,585.700 7,003,133.404 111,198,452.296 10,696,757.604 121,895,209.900 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

0.000 0.000 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

51,440.310 51,440.310 0.000 35,268.140 35,268.140 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

442,212.521 431,462.521 10,750.000 380,075.040 390,825.040 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

1,153,855.315 426,913.333 726,941.982 1,717,119.396 2,444,061.378 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

6,149,909.091 5,037,933.753 1,111,975.338 18,500,331.337 19,612,306.675 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

980,449,974.903 203,185,014.006 777,264,960.897 6,807,293.250 784,072,254.147 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

13,847,086.025 9,275,896.025 4,571,190.000 13,975,701.452 18,546,891.452 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

12,714,269.330 9,877,601.077 2,836,668.253 11,950,692.917 14,787,361.170 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

250,185.690 186,401.490 63,784.200 22,705.760 86,489.960 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

146,986,350.880 94,320,511.421 52,665,839.459 72,496,041.628 125,161,881.087 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

2,657,973.826 2,306,127.399 351,846.427 2,633,420.771 2,985,267.198 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

6,480,010.015 3,941,292.339 2,538,717.676 3,898,929.134 6,437,646.810 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

4,445,387.864 3,824,143.196 621,244.668 3,274,460.570 3,895,705.238 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

122,231.709 111,483.500 10,748.209 95,642.310 106,390.519 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

3,665,588.230 2,378,156.312 1,287,431.918 4,953,225.979 6,240,657.897 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

187,094,778.060 174,228,699.872 12,866,078.188 123,566,317.342 136,432,395.530 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

2,035,158.136 568,640.409 1,466,517.727 2,765,461.051 4,231,978.778 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

37,818.460 37,818.460 0.000 13,335.560 13,335.560 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

133,394,705.651 122,358,508.569 11,036,197.082 118,244,638.475 129,280,835.557 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

18,237,043.572 12,273,736.240 5,963,307.332 8,396,212.748 14,359,520.080 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

41,779.900 41,779.900 0.000 9,562.500 9,562.500 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

1,456.900 1,456.900 0.000 0.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

146,132.000 121,232.000 24,900.000 7,407.467 32,307.467 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

1,660,284,692.614 666,162,424.112 994,122,268.502 427,968,949.076 1,422,091,217.578 جمـــــــــــــــلة المصروفـــــات

الخصوم المتداولة ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
 باب شراء األصول غير المتداولة

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
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الرصيد اإلجمالي خصوم معالة الرصيد في 2021/3/31 المنصرف خالل السنة الرصيـــــــــــــــد

في 2021/3/31 في 2021/3/31 (قبل التعلية) المالية 2021/2020 في 2020/4/1

2,707,060.000 443,007.000 2,264,053.000 1,228,350.488 3,492,403.488 مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية ( منح ) 41160506

901,820.562 901,820.562 0.000 2,461,897.486 2,461,897.486 مجلس األمة 41160541

135,588,651.068 23,770,263.848 111,818,387.220 26,500,000.000 138,318,387.220 جامعة الكويت 41160542

7,032,019.771 7,032,019.771 0.000 معهد الكويت لألبحاث 41160543

187,646,618.287 187,646,618.287 0.000 35,501,481.525 35,501,481.525 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 41160544

799,570.043 799,570.043 0.000 570,605.022 570,605.022 وكالة االنباء الكويتية 41160545

890,927.101 890,927.101 0.000 135,145.385 135,145.385 الهيئة العامة للمعلومات المدنية 41160546

2,562,667.082 2,562,667.082 0.000 4,502,647.138 4,502,647.138 الهيئة العامة للبيئة 41160547

27,871,079.476 27,871,079.476 0.000 18,845,475.555 18,845,475.555 بلدية الكويت 41160548

5,098,318.267 5,098,318.267 0.000 17,788,336.062 17,788,336.062 اإلدارة العامة لإلطفاء 41160549

5,882,428.963 1,212,531.008 4,669,897.955 4,669,897.955 الهيئة العامة لإلستثمار 41160550

0.000 0.000 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 41160551

74,175.268 74,175.268 0.000 الهيئة العامة لشئوون القصر 41160552

18,090,377.505 18,090,377.505 0.000 23,492,802.641 23,492,802.641 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 41160553

7,475,472.204 7,475,472.204 0.000 19,805,431.544 19,805,431.544 الهيئة العامة للرياضة 41160556

77,450,480.846 77,450,480.846 0.000 11,573,012.024 11,573,012.024 الهيئة العامة للرعاية السكنية 41160557

253,117.300 176,307.730 76,809.570 76,809.570 الهيئة العامة للقرآن 41160558

41,477,400.451 41,477,400.451 0.000 35,612,292.372 35,612,292.372 الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة 41160559

63,302,289.912 63,302,289.912 0.000 الهيئة العامة للقوى العاملة 41160560

107,591,000.000 30,400,000.000 77,191,000.000 21,158,944.741 98,349,944.741 اإلعانات الخارجية 41160562

0.000 0.000 255,731.524 255,731.524 الهيئة العامة لمكافحة الفساد 41160563

239,191.940 239,191.940 0.000 هيئة تشجيع االستثمار المباشر 41160564

0.000 0.000 159,015.894 159,015.894 هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 41160565

0.000 0.000 1,213,036.978 1,213,036.978 الهيئة العامة للتغذية 41160566

2,195,478.353 2,195,478.353 0.000 الهيئة العامة للشباب والرياضة 41160567

1,382,483.615 1,382,483.615 0.000 780,139.714 780,139.714 الصندوق الوطنى لرعاية وتنمية المشروعات 41160568

1,857,653.839 1,857,653.839 0.000 1,906,126.159 1,906,126.159 بيت الزكاة 41160570

176,827.550 176,827.550 0.000 حقوق االنسان 41160571

698,547,109.403 502,526,961.658 196,020,147.745 223,490,472.252 419,510,619.997

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

698,547,109.403 502,526,961.658 196,020,147.745 223,490,472.252 419,510,619.997

الباب الساس - المنح
تفصيل الخصوم - بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

 الخصوم المتداولة و الخصوم الغير متداولة

إجمـــــــــالي الخصـــــــــــوم المتــــــــــــداولة 

إجمـــــــالي الخصــــــــوم الغـــــير متـــــداولة

إسم النـــــــــــــوع رقم الحساب

إجمـــــــــــــــــــــــــالي الخصــــــــــــــــــــــــوم
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ح.خ 2021/2020 جدول رقم (15)

الرصيد اإلجمالي خصوم معالة الرصيد في 2021/3/31 المنصرف خالل السنة الرصيـــــــــــــــد

في 2021/3/31 في 2021/3/31 (قبل التعلية) المالية 2021/2020 في 2020/4/1

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مصاريف أخرى 41160508

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 تعزيزات عسكرية 41160512

10,019,766.922 6,934,665.390 3,085,101.532 2,443,567.862 5,528,669.394 بعثات دراسية للموظفين 41160513

67,864,669.617 67,381,693.841 482,975.776 19,036,266.163 19,519,241.939 بعثات دراسية للطلبة 41160514

10,715.250 2,315.250 8,400.000 108,760.733 117,160.733 حمالت دينية 41160515

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مياه وإناره إسكان الموظفين 41160516

339,084.098 333,563.698 5,520.400 271,540.090 277,060.490 تنفيذ أحكام قضائية 41160517

14,070.000 10,000.000 4,070.000 7,387.000 11,457.000 تعويضات حوادث 41160518

6,215,077.809 3,250,712.415 2,964,365.394 3,600,374.586 6,564,739.980 مكافأت وجوائز لغير الموظفين 41160519

55,774,194.966 55,774,194.966 0.000 19,030,095.916 19,030,095.916 فوائد قروض عقارية 41160520

2,595,855.285 955,000.000 1,640,855.285 5,000.000 1,645,855.285 إعفاء من قروض عقارية 41160521

6,309,249.892 112.500 6,309,137.392 2,725,135.465 9,034,272.857 تحويالت أخرى لألفراد 41160523

83,328.767 83,328.767 0.000 86,400.161 86,400.161 دعم الصحف المحلية 41160524

24,191.524 24,191.524 0.000 106,606.123 106,606.123 مساعدات االندية واألنشطة الرياضية 41160525

1,377,830.000 1,126,000.000 251,830.000 847,695.100 1,099,525.100 مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام 41160526

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 إعانات بيت الزكاة 41160527

2,553,654.168 2,553,654.168 0.000 8,547,736.168 8,547,736.168 زكاة الشركات المحولة 41160528

682,871,756.262 673,003,123.867 9,868,632.395 31,694,085.658 41,562,718.053 تعويض األنشطة المختلفة 41160530

1,576,842.300 68.420 1,576,773.880 891,382.485 2,468,156.365 مؤتمرات محلية 41160532

0.000 0.000 0.000 18,125.900 18,125.900 مؤتمرات خارجية 41160533

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الدورات الرياضية 41160534

18,469,604.410 10,829,074.327 7,640,530.083 6,807,894.683 14,448,424.766 الشئون القضائية 41160535

10,966,856.739 6,162,315.078 4,804,541.661 1,642,196.431 6,446,738.092 مهمات رسمية بالخارج 41160536

5,116,580.857 5,116,580.857 0.000 4,538,573.019 4,538,573.019 تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية 41160538

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 وزارة الدفاع 41160539

0.000 0.000 0.000 38,056.750 38,056.750 التزامات أخرى 41160540

0.000 0.000 0.000 767.444 767.444 الموسسه العامه للتامينات االجتماعيه 41160544

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الموسسه العامه للرعايه السكنيه 41160557

9,319,344.000 9,274,500.000 44,844.000 0.000 44,844.000 خسائر فروقات عملة 41160597

500,000,000.000 500,000,000.000 0.000 0.000 المصروفات الطارئة 41160599

1,381,502,672.866 1,342,815,095.068 38,687,577.798 102,447,647.737 141,135,225.535

إسم النـــــــــــــوع رقم الحساب

إجمــــــــــالي الخصـــــــــوم المتــــــــــــــداولة

إجمــــــــــالي الخصـــــــــوم غير المتــــــــــــــداولة

إجمــــــــــالي الخصـــــــــوم 

تفصيل الخصوم - بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الثامن - مصروفات و تحويالت أخرى

 الخصوم المتداولة والغير متداولة

1,381,502,672.866 141,135,225.535102,447,647.73738,687,577.7981,342,815,095.068

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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ح.خ 2021/2020

الرصيد اإلجمالي الخصوم المعالة الرصيد في 2021/3/31 المنصرف خالل السنه  الرصيـــــــــــــــد
في  2021/3/31 في  2021/3/31 ( قبل التعلية) المالية 2021/2020 في 2020/4/1

بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية  أوال

( الخصوم المتداولة) 

14,070.000 10,000.000 4,070.000 7,387.000 11,457.000 تعويضات الحوادث  41160518

55,774,194.966 55,774,194.966 0.000 19,030,095.916 19,030,095.916 فوائد قروض عقارية 41160520

2,595,855.285 955,000.000 1,640,855.285 5,000.000 1,645,855.285 إعفاء من قروض عقارية 41160521

6,147,025.083 6,147,025.083 2,527,221.715 8,674,246.798 تحويالت أخرى  لألفراد 41160523

673,264,498.315 670,232,556.722 3,031,941.593 28,645,817.086 31,677,758.679 تعويض األنشطة المختلفة 41160530

500,000,000.000 500,000,000.000 0.000 المصروفات الطارئة 41160599

بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية تفصيل الخصوم -
مصروفات و تحويالت أخرى - الباب الثامن

إسم النــــــــــــــــــــــــوعرقم الحساب

إدارة الحسابات العامة - وزارة المالية

10,823,891.9611,226,971,751.6881,237,795,643.649

جدول رقم (15)

61,039,413.67850,215,521.717جملة الحســـــــــــــــــــــــــــــابات العامة
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جدول رقم (16)

حسابات مدينة أخرى دفعات نقدية بالخارج بنوك اجنبية أخرى جاري المالية حسابات مدينة أخرى بنوك محلية أخرى *بنك الكويت المركزي الصندوق

0.000 (50,000,000.000) مخصصــــــــات رئيــــــــس الــدولـــــــــــة 50,000,000.000 01

54,297,107.979 53,485,852.652 26,140,680.885 27,367,118.610 (26,946.843) الديـــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــري 5,000.000 02

2,097,975.337 1,021,266.700 989,971.520 31,778.736 (1,270.952) ديـــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة 787.396 03

57,171,935.016 49,743,521.401 (41,938,674.490) مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــة 7,202.412 35,678,581.360 40,000.000 55,956,412.119 04

4,795,376.987 4,687,173.816 4,680,997.650 150,087.637 (143,911.471) مجلس الوزراء - ادارة الفتـوى والتشريـع 05

2,653,523.587 2,226,647.494 2,211,601.625 19,696.203 (4,700.334) المجلس األعــــــــلى للتخطيـــط والتنمية 50.000 06

13,230,887.476 15,997,931.668 4,944,182.443 2,689,735.667 10,471,538.544 (2,107,524.961) (0.025) 07 ديـــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيـــــــــــــة

120,925,097.587 182,073,761.221 413,574,665.628 (388,955,703.765) وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 21,335.729 31,642,913.695 125,790,549.934 08

199,722,972.526 185,093,119.280 5,733.707 95,619,612.130 88,283,992.885 1,658,606.403 (478,571.285) وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامــــــــــــــــة 3,745.440 09

وزارة الماليـة ـ إدارة الحســـــابات العامة 5,514,070.274 156,173,388.168 1,805,443,863.693 1,967,131,322.135 586,171,867.194 10

11 اإلدارة العامـــــــــة للجمــــــــــــــــــــــارك 12,788,834.983 1,128,746.627 1,173,275.037 15,090,856.647 17,830,482.003

33,620,530.515 81,355,932.672 85,070,512.547 1,187,407.000 (4,901,986.875) وزارة التجـــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــة 12

115,696,007.492 126,915,812.851 124,960,015.124 2,133,162.629 24,592.105 (243,914.398) وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 41,957.391 13

96,057,524.458 59,248,332.307 4,907,194.330 67,519,317.152 97,683.279 (13,275,862.454) وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

1,309,798,853.371 1,461,034,725.513 198,866,065.581 (182,303,058.776) وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 5,000.000 12,005,792.729 1,432,460,925.979 15

54,558,380.209 43,965,910.536 (11,584,771.407) الحــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــي 14,400.000 55,536,281.943 16

215,221,825.131 240,534,626.506 248,753.304 94,407,734.801 152,116,399.034 1,289,807.774 (7,507,019.716) (21,048.691) وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

21,458,388.344 71,213,375.620 9,893,242.285 (2,070,327.187) وزارة التعليــــــــــــــم العـــالــــــــــــــــــــي 1,632,762.254 61,757,698.268 18

752,302,958.603 725,810,811.555 1,127,851,937.609 (560,390,105.487) 244,065,426.615 7,275,407.804 (92,944,862.605) (46,992.381) وزارة الصحــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة 19

19,667,643.952 18,150,982.620 16,455,033.737 2,448,548.364 (752,599.481) وزارة الشؤون االجتماعيـــة والعمـــــــــل 20

وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 20,954.731 436,122.516 10,717.500 17,775,070.438 18,053,200.506 178,724.422 36,474,790.113 35,350,669.206 21

43,578,906.799 44,342,590.566 78,095.000 19,923,950.593 24,395,471.947 72,095.441 (127,022.415) وزارة األوقـــاف والشـــــؤون األسالميــة 22

األمانـــــــــــــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــاف 6,104.009 1,067,331.575 1,073,435.584 840,177.744 23

36,156,366.974 26,088,030.916 20,247,826.075 2,662,267.129 (2,201,655.022) وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 5,379,592.734 24

459,543,817.126 465,685,608.827 191,935,163.944 294,055,436.546 (20,304,991.663) وزارة األشغـــــــــــال العـامـــــــــــــــــــــة 25

9,257,145.286 5,036,410.679 5,125,297.799 733,821.983 (824,268.043) المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 1,558.940 26

1,179,303.054 1,283,408.634 446,675.825 1,180,289.722 (343,556.913) وزارة النـــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

463,437,518.153 569,323,083.999 506,176,962.714 91,781,367.900 (28,635,246.615) وزارة الكهـــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء 28

37,804,118.105 55,723,849.786 19,213,129.337 38,398,756.800 (1,895,561.510) اإلدارة العــــــامه للطيــران المدنـــــــــــــي 7,525.159 29

636,551.924 669,109.326 708,713.193 6,598.026 (46,201.893) االدارة المــــركــــــــــزية لالحصــــــــــاء 31

جـــــــــــــهاز المراقبـــــــــــــيين الماليين 14,022.555 296,448.058 310,470.613 1,325,977.216 32

350,856.013 592,502.074 597,398.024 5,548.264 (10,444.214) وحــــدة التحــــريـــــات الماليــة الكويتية 33

4,766,740,745.367 6,511,385,254.311 0.000 1,755,563,304.979 78,095.000 1,811,299,685.277 3,005,613,231.766 8,267,255.284 (69,483,394.096) 47,076.101 

ح.خ  2021/2020
 األصول على مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية

األصول الغير متداولة  األصول المتداولة المالية األجنبية
جملة االرصدة في المالية المحلية

2021/3/31
جملة االرصدة في 

2020/3/31

األصول المتداولة المالية المحلية

الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــة

حسابات في بنوك اجنبية

*يشمل حسابات الجهات الحكومية في بنك الكويت المركزي.

الجــهــاتالرقـم
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم ( 17)

جملة االرصدة في 
2020/3/31

دفعات عن إعتمادات 
مستندية دفعات نقدية داخلية عهد نقدية شخصية دائمة عهد نقدية شخصية مؤقتة مبالغ تحت التحصيل مبالغ تحت التسوية

مصروفات تحت تسويتها 
على أنواع بنود مصروفات 

الميزانية

50,000,000.000 مخصصـــــــــــات رئيــــــــــــس الدولــــــة 01

32,267,873.517 35,373.142 27,331,745.468 الديـــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــري 02

13,478.535 9,874.278 1,164.036 20,740.422 ديـــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــة 03

1,912,891.220 177,893.634 118,624.846 55,307,173.634 352,720.005 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــــة 04

107,633.416 612.775 26,019.806 49,886.030 73,569.026 مجلس الوزراء - ادارة الفتـوى والتشريــــع 05

64,623.731 18,636.757 1,059.446 المجلس األعــــــــلى للتخطيـــط والتنميــــــة 06

8,874,052.298 5,085,583.420 5,385,955.124 07 ديـــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيـــــــــــــــة

121,688,320.784 9,834.875 7,743.865 4,962,774.659 92,030,495.964 28,779,700.571 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 08

82,260,460.250 1,636.310 40.000 519,041.989 77,280,925.224 10,482,349.362 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامـــــــــــــــــــة 09

99,099,753.585 161,613.085 89,703,940.656 66,307,834.427 وزارة الماليـة ـ إدارة الحســـــابات العامــــة 10

1,178,586.042 321,749.173 0.099 806,997.355 11 اإلدارة العامـــــــــة للجمــــــــــــــــــــــارك

519,708.376 350,609.682 2,067.860 834,729.458 وزارة التجـــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــة 12

1,307,058.087 894.788 876,405.204 476,177.995 779,684.642 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

23,041,932.490 44,389,561.074 1,769,810.451 4,273,036.983 17,086,908.644 وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

952,985,396.130 855,580,122.121 4,032,996.535 14,500.000 2,455.000 20,832,286.558 100,599,573.840 451,398,991.925 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

52,226,344.745 19,063,778.198 53,288.705 8,454,025.888 27,965,189.152 الحــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي 16

7,628,672.531 87,428,123.597 19,164.486 31,711.745 4,974,039.543 164,008.648 59,499,351.015 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

40,149,680.409 36,589.069 12,028,787.583 38,148,310.477 11,544,011.139 وزارة التعليــــــــــــــم العـــالــــــــــــــــــــي 18

170,564,590.588 18,456.200 14,594.235 38,951,002.187 118,679,586.997 86,401,786.996 وزارة الصحــــــــــــــــه العامــــــــــــــــــة 19

4,604,455.369 1,049.500 4,069.435 2,401,880.790 4,764.264 36,784.375 وزارة الشؤون االجتماعيـــة والعمـــــــــــــل 20

1,645,536.887 10,444,996.397 19,587.035 582,005.422 90,562.114 6,637,919.470 وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

2,590,027.447 8,100.000 85,379.392 597,178.000 23,704,814.555 وزارة األوقـــاف والشـــــؤون األسالميــــــة 22

6,509.381 1,760.794 275.000 4,068.215 األمانـــــــــــــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــاف  23

2,417,307.826 537.285 15.329 401,772.333 200,436.316 2,059,505.866 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  24

297,439,748.915 (117,814.612) 21,317,512.252 10,460,683.444 262,395,055.462 وزارة األشغـــــــــــال العـامـــــــــــــــــــــة 25

719,989.748 190,617.225 39,219.942 290,871.025 213,113.791 المجلـــس الوطني للثقافة والفنـــون واآلداب 26

1,149,949.713 41,322.650 19,779.781 1,119,187.291 وزارة النـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

66,111,999.763 10,840.785 9,501.168 617,716.452 176,036.476 90,967,273.019 وزارة الكهـــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء 28

19,013,335.365 425,816.383 1,018.663 550.200 257,526.563 14,664,759.786 23,049,085.205 اإلدارة العــــــامه للطيــران المدنـــــــــــــي 29

9,699.127 3.700 6,590.201 4.125 االدارة المــــركــــــــــزية لالحصــــــــــــاء 31

27,557.571 6,647.703 1,448.592 5,926.260 جهــــاز المراقــبيين المـــــــــــــــــــــاليين  32

11,475.316 5,548.264 وحـــدة التحريـــات الماليـــة الكويتيــــــــــة 33

1,991,638,649.162 875,247,610.336 146,405,069.285 98,132.702 78,784.677 116,854,855.562 617,064,187.824 1,249,864,591.380

2,662,267.129 

294,055,436.546 

733,821.983 

1,180,289.722 

3,005,613,231.766

91,781,367.900 

38,398,756.800 

6,598.026 

14,022.555 

5,548.264 

244,065,426.615 

2,448,548.364 

17,775,070.438 

24,395,471.947 

6,104.009 

67,519,317.152 

1,432,460,925.979 

55,536,281.943 

152,116,399.034 

61,757,698.268 

88,283,992.885 

156,173,388.168 

1,128,746.627 

1,187,407.000 

2,133,162.629 

جمـــــــــــــــلة المصروفـــــات

األصول المتداولة المالية المحلية - حسابات مدينة أخرى 

الجـــــــــــــــهاتالرقم
األصول المتداولة المالية المحلية - حسابات مدينة أخرى

جملة االرصدة في 
2021/3/31

50,000,000.000 

27,367,118.610 

31,778.736 

55,956,412.119 

150,087.637 

19,696.203 

10,471,538.544 

125,790,549.934 
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مبالغ محصلة لحساب 
جهات أخرى مبالغ تحت التسوية مقبوضات تحت 

تسويتها لإليرادات تأمينات صندوق المتعثرين
مبالغ مخصوم بها على 
أنواع بنود مصروفات 

الميزانية

خصميات من المرتبات 
لحساب جهات أخرى مرتجع مرتبات ذمم دائنة - موظفين  ذمم دائنة - موردين 

مخصصـــــــات  رئيــــــــــس الدولــــــــــة 01

54,297,107.979 53,485,852.652 21,566,269.192 28,179,339.070 191,250.584 3,548,993.806 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

2,097,975.337 1,021,266.700 430.075 386,696.533 816.084 633,324.008 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

57,171,935.016 49,743,521.401 36,355,397.628 11,685,069.425 34,538.216 1,668,516.132 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

4,795,376.987 4,687,173.816 34,237.313 1,204,499.369 3,448,437.134 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

2,653,523.587 2,226,647.494 228,783.169 900.000 1,468,732.120 (796.760) 529,028.965 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

13,230,887.476 15,997,931.668 37,427.672 3,215,698.985 13,070.950 11,118,988.627 6,776.210 1,605,969.224 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

120,925,097.587 182,073,761.221 649,425.069 64,985,196.049 1,807,151.159 148.517 109,665,920.674 3,803,524.030 1,163,024.260 (628.537) وزارة الخــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

199,722,972.526 185,093,119.280 23,992,075.136 10,808,290.992 44,407.043 149,280,504.280 1,765.599 966,076.230 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

586,171,867.194 1,967,131,322.135 21,917,914.425 1,089.552 5,514,070.274 1,939,698,247.884 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

17,830,482.003 15,090,856.647 2,614,420.517 1,470.552 9,711,612.433 479,112.527 19,032.029 2,265,208.589 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11

33,620,530.515 81,355,932.672 6,951,384.642 71,615,033.490 71,420.866 2,718,093.674 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

115,696,007.492 126,915,812.851 49,227.067 19,391,081.423 65,007,695.230 20,650,209.417 294,743.607 21,522,856.107 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

96,057,524.458 59,248,332.307 8,047,878.400 2,997,273.293 44,765,054.825 482,125.862 2,955,999.927 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

1,309,798,853.371 1,461,034,725.513 223,856,250.952 1,221,529,879.012 7,269,944.576 8,378,650.973 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

54,558,380.209 43,965,910.536 19,295,686.596 52,498.853 21,017,990.695 7,187.576 3,592,546.816 الحــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــى 16

215,221,825.131 240,534,626.506 1,012.000 6,537,002.237 1,024,000.138 2,493,630.000 110,175,547.294 26,729,408.001 93,585,948.816 (11,921.980) وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

21,458,388.344 71,213,375.620 756,286.433 87,540.335 205,852.525 68,805,513.859 270,310.935 1,087,871.533 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

752,302,958.603 725,748,370.188 6,348.250 101,092,818.193 51,965.426 4,303,713.521 580,871,486.790 2,384,460.138 37,037,577.870 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــة 19

19,667,643.952 18,150,982.620 4,125.000 2,478,867.891 467,446.005 2,361,418.900 9,043,967.932 938,811.289 2,856,345.603 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

35,350,669.206 36,474,790.113 2,158,396.591 619,507.837 109,414.000 27,817,340.524 (1,364,344.996) 7,134,476.157 وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

43,578,906.799 44,342,590.566 3,349,313.831 1,308,683.687 27,912,514.881 4,504,227.337 7,267,850.830 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

840,177.744 1,073,435.584 8,629.749 600.000 681,737.499 3,661.022 378,807.314 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

36,156,366.974 26,088,030.916 7,620,056.308 1,303,411.989 2,734,752.681 6,491,645.686 929,991.353 7,008,172.899 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

459,543,817.126 465,685,608.827 100.000 242,675,245.532 14,676,189.686 20,000.000 197,487,749.765 3,304,837.408 7,521,486.436 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

9,257,145.286 5,036,410.679 1,931,134.684 38,811.137 5,000.000 2,537,567.731 (55,919.251) 579,816.378 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

1,179,303.054 1,283,408.634 6,688.610 857,688.311 88,699.406 330,332.307 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

463,224,518.550 568,819,490.392 198,236,129.619 4,107,341.065 70,294,473.805 269,910,218.100 6,535,856.313 19,735,471.490 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

37,804,118.105 55,723,849.786 27,771,679.481 29,317.099 1,056,952.636 23,906,034.559 34,807.518 2,925,058.493 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

636,551.924 669,109.326 446.258 11,956.000 254,321.804 10,507.926 391,877.338 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

1,325,977.216 310,470.613 931.636 37,564.503 3,670.994 268,303.480 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

350,856.013 592,502.074 527,752.074 64,750.000 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

4,766,527,745.764 6,510,819,219.337 22,665,579.483 1,025,159,506.682 101,417,848.140 96,338,649.354 5,514,070.274 4,960,063,929.260 56,501,313.872 243,170,872.789 0.000 (12,550.517)

( أ )  الخصوم على مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية

الخصوم المتداولة المحلية

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
حسابات دائنة أخرىمستحقات و مخصصاتذمم دائنة

الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة 

جملة األرصدة في  
2021/3/31

جملة األرصدة في  
2020/3/31
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مبالغ تحت التسوية تأمينات مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود 
مصروفات الميزانية مرتجع مرتبات

مخصصـــــــات  رئيــــــــــس الدولــــــــــة 01
الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري                             - 02
ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة                             - 03
مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة                             - 04
مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع                             - 05
المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة                             - 06
ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة                             - 07
وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة                             - 08
وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة                             - 09
وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة                             - 10
اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك                             - 11
وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة                             - 12
وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل                             - 13
وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                             - 14
وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع                             - 15
الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى                             - 16
وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                             - 17
وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى                             - 18

وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                    62,441.367                62,441.367 19
وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل                              - 20
وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم                             - 21
وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة                             - 22
األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف                             - 23
وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت                             - 24
وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة                             - 25
المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب                             - 26
وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط                             - 27

وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء                                  503,593.607              503,593.607              212,999.603 28
اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى                             - 29
اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء                             - 31
جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن                             - 32
وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية                             - 33

212,999.603              566,034.974              62,441.367                                    503,593.607                                  0.000 0.000 الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة 

(ب)  الخصوم على مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية

الخصوم غير المتداولة 

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات جملة األرصدة في  الرقم
2020/3/31

جملة األرصدة في  
2021/3/31

حسابات دائنة أخرى مستحقات
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم ( 19)

الرصيد الدفتري شهادة البنك الرصيد الدفتري شهادة البنك الرصيد الدفتري شهادة البنك الرصيد الدفتري شهادة البنك الرصيد الدفتري الجرد الفعلي

(26,946.843) 5,000.000 5,000.000 الديـــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــري 02
(1,270.952) 787.396 787.396 ديـــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــة 03

7,202.412 7,202.412 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــــة 04
2,953.012 (146,864.483) مجلس الوزراء - ادارة الفتـوى والتشريــــع 05
(324.000) (4,376.334) 50.000 50.000 المجلس األعــــــــلى للتخطيـــط والتنميــــــة 06

(2,107,524.961) (0.025) 07 ديـــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيـــــــــــــــة
298,809,447.538 194,510.302 (16,883,854.144) 167,153,104.309 21,335.729 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 08

105,963.392 120,345.336 (598,916.621) 3,745.440 3,737.290 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامـــــــــــــــــــة 09
5,514,070.274 5,514,070.274 وزارة الماليـة ـ إدارة الحســـــابات العامــــة 10

12,790,952.878 13,140,474.145 (2,117.895) 11 اإلدارة العامـــــــــة للجمــــــــــــــــــــــارك
(4,901,986.875) وزارة التجـــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــة 12

(243,914.398) 41,957.391 16,592.801 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13
(13,275,862.454) وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14
12,005,792.729 5,000.000 5,000.000 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

14,400.000 الحــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي 16
(521,586.473) (6,985,433.243) (21,048.691) 5,757.298 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

14,347.309 53,460,546.888 وزارة التعليــــــــــــــم العـــالــــــــــــــــــــي 18
259,269.041 (84,038,017.061) (46,992.381) 19,415.250 وزارة الصحــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة 19

(752,599.481) وزارة الشؤون االجتماعيـــة والعمـــــــــــــل 20
2,691,058.044 (2,254,935.528) 20,954.731 14,164.322 وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

(600.000) (126,422.415) وزارة األوقـــاف والشـــــؤون األسالميــــــة 22
األمانـــــــــــــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــاف  23

282,617.615 5,096,975.119 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  24
90.500 (20,305,082.163) وزارة األشغـــــــــــال العـامـــــــــــــــــــــة 25

(824,268.043) 1,558.940 1,558.940 المجلـــس الوطني للثقافة والفنـــون واآلداب 26
3,284.856 (346,841.769) وزارة النـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

(4,868,353.271) (23,766,893.344) وزارة الكهـــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء 28
(1,895,561.510) 7,525.159 5,310.814 اإلدارة العــــــامة للطيــران المدنـــــــــــــي 29

(46,201.893) االدارة المــــركــــــــــزية لالحصــــــــــــاء 31
جهــــاز المراقــبيين المـــــــــــــــــــــاليين  32

(10,444.214) وحـــدة التحريـــات الماليـــة الكويتيــــــــــة 33

0.000 0.000 317,114,470.690 18,955,018.113 (18,886,352.175) 0.000 75,053,936.565 0.000 47,076.101 84,576.523 الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

مقارنة رصيد الصندوق والبنوك من واقع الجرد الفعلي والرصيد الدفتري في 2021/3/31

الجـــــــــــــــهاتالرقم

رصيد الصندوق و البنوك من واقع الجرد الفعلي و الرصيد الدفتري على مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية

بنك الكويت المركزي - إيرادات ضريبية 

(أ)

بنك الكويت المركزي - عامبنك الكويت المركزي - إيراداتبنك الكويت المركزي - رئيسي الصندوق
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الرصيد الدفتري شهادة البنك الرصيد الدفتري شهادة البنك الرصيد الدفتري شهادة البنك الرصيد الدفتري شهادة البنك الرصيد الدفتري شهادة البنك

الديـــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــري 02
ديـــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــة 03

35,678,581.360 35,678,581.360 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــــة 04
مجلس الوزراء - ادارة الفتـوى والتشريــــع 05
المجلس األعــــــــلى للتخطيـــط والتنميــــــة 06
07 ديـــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيـــــــــــــــة

3,390,073.159 (420,825,857.167) وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 08
وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامـــــــــــــــــــة 09
وزارة الماليـة ـ إدارة الحســـــابات العامــــة 10
11 اإلدارة العامـــــــــة للجمــــــــــــــــــــــارك
وزارة التجـــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــة 12
وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13
وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14
وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15
الحــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي 16
وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

(51,842,131.943) وزارة التعليــــــــــــــم العـــالــــــــــــــــــــي 18
(6,680,827.928) (2,485,286.657) وزارة الصحــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة 19

وزارة الشؤون االجتماعيـــة والعمـــــــــــــل 20
وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

وزارة األوقـــاف والشـــــؤون األسالميــــــة 22
األمانـــــــــــــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــاف  23
وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  24
وزارة األشغـــــــــــال العـامـــــــــــــــــــــة 25

المجلـــس الوطني للثقافة والفنـــون واآلداب 26
وزارة النـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

وزارة الكهـــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء 28
اإلدارة العــــــامه للطيــران المدنـــــــــــــي 29
االدارة المــــركــــــــــزية لالحصــــــــــــاء 31
جهــــاز المراقــبيين المـــــــــــــــــــــاليين  32
وحـــدة التحريـــات الماليـــة الكويتيــــــــــة 33

35,678,581.360 35,678,581.360 (3,290,754.769) 0.000 (472,667,989.110) 0.000 (2,485,286.657) 0.000 0.000 0.000 الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

(ب)
2021/3/31 مقارنة رصيد الصندوق والبنوك من واقع الجرد الفعلي والرصيد الدفتري في

رصيد الصندوق و البنوك من واقع الجرد الفعلي و الرصيد الدفتري على مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية

الجـــــــــــــــهات بنك الكويت المركزي - صندوق مساهمات انتشار فيروس كرونا المستجدالرقم بنك الكويت المركزي - دفعات تمويلية خارجية بنك الكويت المركزي - عالج بالخارج بنك الكويت المركزي -مصروفات طارئة - كرونا المستجدبنك الكويت المركزي- المكاتب الثقافية في الخارج

 ( 87 )



ح .خ 2021/2020 جدول رقم ( 19)

الرصيد الدفتري الجرد الفعلي و شهادات البنوك الرصيد الدفتري شهادة البنك الرصيد الدفتري شهادة البنك

(21,946.843) 5,000.000 الديـــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــري 02
(483.556) 787.396 ديـــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــة 03

35,725,783.772 35,725,783.772 40,000.000 40,000.000 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــــة 04
(143,911.471) 0.000 مجلس الوزراء - ادارة الفتـوى والتشريــــع 05

(4,650.334) 50.000 المجلس األعــــــــلى للتخطيـــط والتنميــــــة 06
(2,107,524.986) 0.000 07 ديـــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيـــــــــــــــة
31,664,249.424 194,510.302 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 08

1,183,780.558 1,768,307.085 1,658,606.403 1,658,606.403 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامـــــــــــــــــــة 09
5,514,070.274 5,514,070.274 وزارة الماليـة ـ إدارة الحســـــابات العامــــة 10

12,788,834.983 13,140,474.145 11 اإلدارة العامـــــــــة للجمــــــــــــــــــــــارك
(4,901,986.875) 0.000 وزارة التجـــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــة 12

(177,364.902) 302,810.490 24,592.105 286,217.689 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13
(13,178,179.175) 174,583.275 97,683.279 174,583.275 وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14
12,010,792.729 5,000.000 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

14,400.000 0.000 الحــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي 16
(6,238,260.633) 677,087.180 1,289,807.774 671,329.882 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17
1,632,762.254 0.000 وزارة التعليــــــــــــــم العـــالــــــــــــــــــــي 18

(85,716,447.182) 1,884,968.170 7,275,407.804 1,865,552.920 وزارة الصحــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة 19
(752,599.481) 0.000 وزارة الشؤون االجتماعيـــة والعمـــــــــــــل 20
467,794.747 14,164.322 10,717.500 وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

23,168.026 644,430.441 78,095.000 78,095.000 72,095.441 566,335.441 وزارة األوقـــاف والشـــــؤون األسالميــــــة 22
0.000 0.000 األمانـــــــــــــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــاف  23

3,177,937.712 250.000 (2,201,655.022) 250.000 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  24
(20,304,991.663) 0.000 وزارة األشغـــــــــــال العـامـــــــــــــــــــــة 25

(822,709.103) 1,558.940 المجلـــس الوطني للثقافة والفنـــون واآلداب 26
(343,556.913) 0.000 وزارة النـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

(28,635,246.615) 52,323.174 52,323.174 وزارة الكهـــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء 28
(1,888,036.351) 5,310.814 اإلدارة العــــــامه للطيــران المدنـــــــــــــي 29

(46,201.893) 0.000 االدارة المــــركــــــــــزية لالحصــــــــــــاء 31
0.000 0.000 جهــــاز المراقــبيين المـــــــــــــــــــــاليين  32

(10,444.214) 0.000 وحـــدة التحريـــات الماليـــة الكويتيــــــــــة 33

(61,090,967.711) 60,111,469.780 78,095.000 78,095.000 8,267,255.284 5,315,198.784127,941,209.075

3,061.870

0.000

(446,126.165)

172,073.375

(133,567.631)

1,823,237.004

(20,671,460.625)

(42,574.513)

(44,011,692.010)

(3,830,871.267)

(31,435.068)

(106,218.057)

0.000

15,274,161.400

(330,222.957)

الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

2,752,783.847

(14,893.340)

(30,088.401)

49,621,842.599

2,028,546.684

(37,265,702.170)

(1,278,130.768)

(542,186.364)

(4,502,949.231)

(1,447,006.605)

425,934.656

(6,462,771.315)

133,602,409.836

43,450,435.568

(62,236.338)

(3,144.939)

مقارنة رصيد الصندوق والبنوك من واقع الجرد الفعلي والرصيد الدفتري في 2021/3/31

رصيد الصندوق و البنوك من واقع الجرد الفعلي و الرصيد الدفتري على مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية

الجـــــــــــــــهات جملة االرصدة في 2021/3/31الرقم بنوك محلية أخرى بنوك أجنبية أخرى

(ج)

الرصيد الدفتري في 2020/3/31
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2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020

52,838,035.461 48,793,610.161 16,447,392.904 10,486,319.851 12,851.830 116,495.584 الديــــــــــــــوان  األمـــــــــــــــيري 02

1,068,361.779 455,183.059 248,889.325 291,011.067 14,295.539 3,690.961 ديـــــــــــــــــوان المحـــــــاسبـــــــة 03

7,505,786.004 12,822,400.057 1,283,992.499 1,858,411.219 342,070.252 493,598.125 مجلـس الوزراء - األمانـة العامـــة 04

128,349.834 118,402.540 221,203.914 221,203.914 67,495.392 45,472.007 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

294,211.400 286,531.500 438,631.624 985,019.867 14,813.598 17,272.187 المجـلس األعلى للتخطيــط و التنمية 06

2,193,366.207 2,427,985.757 2,876,154.209 2,851,249.320 35,317,749.716 35,387,435.557 ديــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــة 07

345,438.005 706,749.005 2,686,841.994 4,140,873.687 265,466.245 320,238.645 وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــة 08

395,024,533.262 469,211,466.517 153,004,299.869 16,415,313.146 5,976,811.478 6,034,520.992 وزارة المـــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

434,397,426.154 412,797,506.649 12,968,706.430 12,968,706.430 2,865,443.454 2,862,708.954 وزارة المـــــالية - الحسابات العامـــة 10

39,502,521.202 38,222,639.223 3,269,826.127 3,806,754.152 211,072,311.291 229,382,737.994 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمـــــــارك 11

3,466,119.739 3,715,205.229 1,022,777.822 910,112.083 565,418.170 667,948.639 وزارة التجـــــارة و الصناعــــــــــة 12

12,827,813.008 14,121,382.337 31,750,365.528 41,076,775.772 40,539,237.487 49,099,503.287 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

67,850,016.032 78,980,079.025 5,497,169.293 6,040,344.181 77,718,139.936 100,282,358.642 وزارة الداخـــــليــــــــــــــــــــــــــــــة 14

872,265,892.601 879,077,989.073 495,114.571 495,114.571 10,540,226.044 11,114,520.104 وزارة الــــــدفــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

88,161,039.162 96,592,320.305 2,705,676.424 1,916,893.882 898,930.560 963,562.238 الحــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــى 16

61,424,051.665 59,442,498.721 30,098,788.179 36,145,768.840 10,004,524.487 13,019,710.742 وزارة التـــــــــربيــــــــــــــــــــــــة 17

92,424.700 46,206.700 7,906,089.423 7,875,023.967 30,139,425.496 32,043,819.553 وزارة التـــعليـــــــم العــــــــالــــــى 18

357,997,105.294 354,987,903.329 114,647,852.367 115,695,878.592 31,096,937.934 32,021,184.002 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــة 19

8,066,313.462 6,711,803.923 23,879,962.566 20,191,982.239 19,762,190.349 19,426,597.901 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــل  20

15,466,195.545 14,803,109.427 8,168,755.875 8,758,052.911 6,309,517.577 6,565,279.644 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

21,947,198.941 25,175,820.307 2,493,749.245 2,317,136.583 2,177,874.776 2,128,741.916 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالمية 22

366,954.600 307,436.500 686.631 26,831.125 9,787.919 8,770.044 األمـــــانـــة العـــــامـة لالوقــــــاف 23

20,416,769.066 16,475,599.692 8,592,378.531 7,689,264.537 101,284,795.511 101,276,215.422 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــالت 24

1,355,864,104.416 1,471,679,765.276 42,574,716.073 42,942,797.158 93,055,237.795 105,954,304.531 وزارة االشغـــــــال العـــــــــامــة 25

3,593,816.306 2,543,646.731 2,111,554.142 3,811,012.898 443,918.891 424,636.235 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

35,555.600 182,071.050 32,379.339 290,029.508 646,929,032.708 656,388,646.660 وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

1,529,856,343.433 1,608,065,469.564 58,694,051.050 58,696,211.050 299,458,747.505 306,580,423.925 وزارة الكهــــــــرباء و المـــــــاء 28

98,419,636.640 85,161,568.952 315,967.451 317,987.753 12,149,288.907 17,202,686.376 اإلدارة العامــــــة للطــــيران المــدنى 29

131,154.028 114,395.478 53,289.044 53,289.044 6,861.528 7,174.926 اإلدارة المركــــزية لإلحصـــــــــاء 31

8,626.000 5,806.000 1,291.274 7,492.800 جــــــهاز المراقبــــــين المالييـــــــن 32

244,260.400 84,395.200 636.640 1,704.040 وحــــدة التحريـات المــالية الكــــويتية 33

5,017,401,993.792 5,291,319,440.638 0.000 0.000 434,397,426.154 412,797,506.649 534,487,899.089 409,277,073.387 1,639,040,693.649 1,729,847,748.593

ديون مستحقة للحكومة

الحســــــــــــــــابات النظــــــــــــــــامية ( أ )

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــة الرقم
بنك شيكات وخطابات ضمان اعتمادات مستنديه تحت التنفيذ مستحقات صندوقي المتعثرين واألسرة ديون مستحقة على الحكومة

اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (20)

2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020

الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02
ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

317,350.067 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04
مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

5,841.620 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06
ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

2,136,584.343 1,473,927.503 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

268,878,663.739 269,796,295.949 293,290.660 316,878.160 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09
وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

180.000 180.000 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11
وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

5,774.680 5,774.680 39,877.750 39,877.750 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13
وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

1,700,360.765 1,702,880.765 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15
الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16
وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17
وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

270,586.000 270,586.000 17,154,710.200 16,521,480.200 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19
وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

616,813.215 556,434.884 9,000.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21
وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

4,266,065.051 4,219,650.051 14,227,356.849 (65,005,554.383) وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

14,986.935 14,986.935 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25
المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

100.000 100.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

162,406,737.537 245,891,319.031 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28
اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29
اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31
جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32
وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

4,271,839.731 4,225,424.731 2,407,170.343 1,744,513.503 268,878,663.739 269,796,295.949 196,771,663.978 200,038,483.342 100.000 14,941.620 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

الحســــــــــــــــابات النظــــــــــــــــامية ( ب )

عهدة الطوابع البريدية عهدة الطوابع المالية مستحقات ضريبية للحكومة مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة بنك شيكات تحت التحصيل
الجهــــــــــــــــــــــــــــــــة الرقم
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ح .خ 2021/2020 جدول رقم (20)

2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020

193,015,780.525 238,205,615.065 4,472,992,055.475 4,427,802,220.935 25,110.000 17,490.000 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

6,992,008.088 7,513,151.548 26,057,173.000 40,557,173.000 800.000 1,900.000 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

3,796,197.030 4,333,194.060 80,135,901.000 80,135,901.000 40.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامــــــة 04

32,808,364.400 32,808,364.400 مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع 05

3,153,000.000 3,415,500.000 107,250,000.000 107,250,000.000 94.250 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

4,830,151.859 4,561,810.089 11,998.750 14,901.750 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

407,131,818.000 585,255,843.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

92,487,659.817 94,711,056.299 3,012,161,610.257 3,012,161,610.257 560.000 560.000 وزارة المـــــــــــالية - اإلدارة العامــــــــة 09

143,458,449.033 138,100,000.000 وزارة المـــــــــــالية - الحسابات العامـــة 10

7,183,908.580 797,440,870.990 375,819,862.420 393,052.250 838,422.750 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك 11
وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

27,433,577.000 32,785,161.000 513,962,652.000 561,575,367.000 505,943.750 41,557.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

100,812,530.740 117,889,219.876 2,120,181,043.000 2,120,181,043.000 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14
وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

58,155,293.826 65,795,727.826 152,808,680.000 152,808,680.000 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

145,662.500 12,544.750 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

52,208.555 52,208.555 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

612,989,498.000 612,989,498.000 1,911.750 1,871.750 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

1,493,876.000 289,702,936.000 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

105,189.830 17,375.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

5,469,837.000 9,160,984.000 160,154,692.000 203,597,669.000 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22
األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

8,992.500 8,992.500 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

7,280,180.740 9,100,225.925 1,137,373,097.505 1,135,553,052.320 1,333.250 1,333.250 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25
المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26
وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

190,173.340 190,173.340 47,330.730 47,330.730 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

741,525,523.255 741,525,523.255 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

14,787.250 15,191.250 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

337.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32
وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

498,596,064.766 591,587,620.179 14,379,855,339.296 14,484,338,762.231 216,643.340 210,123.340 1,236,673.810 999,520.730 143,458,449.033 138,100,000.000

**

اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

الحســــــــــــــــابات النظــــــــــــــــامية ( ج )

اهالك أمالك الدولة العقارية  أمالك الدولة العقارية  عهد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية الطوابع المالية اإللكترونية عهدة الطوابع المالية العامة **
الجهــــــــــــــــــــــــــــــــة الرقم

 تشمل هذه الفئه على البنود التاليه :عهده الطوابع الماليه - رئيسي  و عهده الطوابع المالية -فرعي '.
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2021/2020خ .ح 

2020/3/31الرصيد في  الجمــــــــــــــــــــــلة  عهد المنازل الخزائن المتاحف
أصول حيوانية و 

مالية

المواد ذات الطبيعة 

الخاصة
المكتبات أصول أخرى وسائل النقل و االنتقال عهد المواد المخازن الجهــــــــــــــــــــــــــــــات الرقم

267,493,528.459 235,183,105.392 114,932.381 8,928,222.860 222,659,549.637 739,460.000 2,740,940.514 الديـــــــــــــــــــــوان  األمــــــــــــــــــــيري 02

2,726,724.459 2,753,710.962 40,074.851 235,142.640 2,404,253.651 74,239.820 ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة 03

5,353,222.420 5,147,849.200 49,570.000 51,710.000 4,707,256.410 339,312.790 األمانـــــة العامــــــة- مجلـــس الوزراء  04

1,480,109.148 1,071,366.063 53,680.000 941,896.800 75,789.263 إدارة الفتوى و التشريع-مجلس الوزراء  05

2,719,692.089 2,534,786.228 40.000 14,850.000 2,404,497.560 115,398.668 المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة 06

1,168,807.693 966,511.234 466,712.100 15,000.000 356,832.754 127,966.380 ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة 07

37,136,557.678 150,271,721.245 6,488,440.000 7,170,603.245 11,026,719.000 125,585,959.000 وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة 08

6,546,802.612 5,831,718.214 8,924.500 3,089,760.560 1,044,772.853 1,688,260.301 اإلدارة العامــــــــة- وزارة المـــــــــــالية  09

3,019,848.126 3,029,867.310 2,665,593.160 165,894.690 198,379.460 اإلدارة العـــامــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــارك 11

1,315,474.457 1,166,354.269 7,428.650 612,453.059 546,472.560 وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة 12

8,713,156.523 5,234,816.344 161,278.000 195,357.000 4,737,498.000 140,683.344 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

278,604,018.654 276,656,433.619 196,278.000 47,300,402.000 193,458.000 40,380,365.000 92,092,415.000 60,275,208.000 36,218,307.619 وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

5,531,276.532 4,685,841.865 2,681,370.830 670,156.000 1,334,315.035 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

28,538,389.562 32,961,073.601 32,077.765 6,086,706.528 9,513,700.820 4,839,488.000 12,489,100.488 الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى 16

27,410,136.981 255,206,233.397 95,250.000 930,306.000 224,209,343.233 29,971,334.164 وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

1,115,370.708 895,090.406 181,616.933 134,664.500 563,235.192 15,573.781 وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى 18

484,614,967.785 380,875,853.805 113,400,557.776 1,448,105.000 20,779,675.528 245,247,515.501 وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19

2,263,639.782 2,416,770.752 1,188,855.436 44,610.000 691,797.302 491,508.014 وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل  20

96,663,347.232 92,358,411.532 41,210,000.450 37,778,848.850 614,259.000 2,198,039.607 10,557,263.625 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

23,901,174.708 24,065,739.324 1,700.000 22,625,235.000 1,438,804.324 وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة 22

701,245.779 802,332.383 68,833.500 565,305.411 168,193.472 األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف 23

20,635,284.484 18,429,954.051 8,592,405.847 102,717.200 1,822,126.440 7,912,704.564 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

17,288,750.622 20,991,511.026 15,371,972.475 5,619,538.551 وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة 25

1,134,858.902 2,338,564.054 24.299 1,964,485.250 374,054.505 المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب 26

85,408.768 166,661.289 147,220.941 1,052.278 18,388.070 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

636,295,296.411 636,185,133.111 1,634,651.153 4,156,553.958 630,393,928.000 وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء 28

3,732,156.761 13,045,352.204 11,763,733.981 37,783.379 929,105.921 314,728.923 اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى 29

438,700.904 390,444.318 354,974.712 35,469.606 اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء 31

43,583.238 36,845.115 29,479.115 7,366.000 جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن 32

331,096.806 333,305.387 96,937.000 236,368.387 وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية 33

1,967,002,628.283 2,176,033,357.700 0.000 40.000 95,250.000 196,278.000 47,461,680.000 42,850,683.896 241,463,016.112 338,202,839.764 391,285,705.199 1,114,477,864.729 الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

جــــــــــــــــــــــــرد المـــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــودات
(21)جدول رقم 
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  المذكرة اإليضاحية 

  للحساب الختامي لإلدارة المالية للدولة 
  2020/2120الماليـة  السنـة  عن

  
  
  

  تمهيد:
  

  

ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية  ربط  ب   2020لســـنة  )  66  ( رقمالقانون  صـــدر      
  اآلتي:بالتفصيل  2020/2021للسنة المالية 

  
ة الوزارات  - درت اإليرادات بميزانـي ة بمبلغ    ـق   7,502,571,000.000و اإلدارات الحكومـي

  .دينار
  
مـــا    - مـــدتـك ـت ــروفـــات    اـع مصـــ يـــة  اـل زاـن ـي ـم وزاراتـب غ   واإلدارات  اـل ـل ـب ـم ـب يـــة  وـم ـك ـح   اـل

يـقدر الفرق بين  وعلـية    ،(يتضـــــمن اإلعتـماد التكميلي الـعام)  ديـنار  21,555,000,000.000
  . دينار14,052,429,000.000 اقدره  بزيادةاإليرادات المصروفات عن 

      
ة بمبلغ إجمـالي  اعتمـادات  بينالنقـل  تم إجراء   وقـد  -   1,882,617,222.693  بنود الميزانـي

ار ل من    ،ديـن النـق ديالت ـب اموتـع اد التكميلي الـع اب األول    االعتـم املين  اتتعويضـــــ   -للـب  -  الـع
غ   ـل ـب ـم نـــار 103,300,000.000 ـب عـــدـيالت    دـي وـت ح،  ـت ـف غ  اإل  ـب ـل ـب ـم ـب ي  اإلضـــــــاـف مـــاد  ـت  ـع

مبلغ ،  دينــار      600,000,000.000 التعــديــل  بعــد  الميزانيــة  إعتمــاد  أصـــــبح    وعليــه 
  . دينار  22,155,000,000.000

  
دينار    10,520,257,873.618  اإليرادات الفعلية قد بلغت نأوأوضـــح الحســـاب الختامي   -

 بلـغت  زـيادة  بنســــــبةو تـقديرات الميزانـية    ديـنار عن    3,017,686,873.618  امـقدارهـ   بزـيادة
2.40% .  
  

المص  - ــ روفــوأن  الفعلي ـ   مقدارة   بوفر  ارــدين   21,292,747,474.584ت  ــــ لغـب   ةــات 
 3.9% تـــــبلغ  وفر  ةـــبنسب   و   لـــالميزانية بعد التعدي   ادــاعتمعن    دينار   862,252,525.416

. 
     

ة     الـي ة الـم ة للســــــن ائج الفعلـي ة النـت ارـن ة   2020/2021وبمـق الـي ة الـم ة للســــــن ائج الفعلـي النـت ـب
ـــ يتضـــح أن حصـــيلة اإلي   2019/2020 ـــ رادات الفعلي ـــــ ـــ ق  ةـــــ ـــ بمبل انخفضـــتد ـــــ   غ ـــــ

نـــار،      (6,700,067,522.353) مـــادـي ـن ـي يـــة    ـب ـل ـع ـف اـل ــروفـــات  مصـــ غ زادت    قـــداـل ـل ـب ـم ـب
  .دينار   152,479,131.840
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ــن  قد  2020/2021علما بأن الحساب الختامي لإلدارة المالية للدولة للسنة المالية  أسفر عـــ
دينـار    (10,772,489,600.966)اإليرادات الفعليـة على المصـــــروفـات الفعليـة بمبلغ  نقص  

   التي انخفضــت فيها اإليرادات عن المصــروفات بمبلغ و    2019/2020بالمقارنة بالســنة المالية 
   .دينار(3,919,942,946.773)

 
  
  

  :2020/2120وفيما يلي عرضا إجماليا لما أسفر عنه تنفيذ ميزانية السنة المالية         
 
  

 :الميزانيةعلى المستوى اإلجمالي ألبواب    أوال:      
  
  

  :اإليـــرادات    -أ       
 

          
 

  
  
  
 

  زيادة / نقص 
  اإليرادات  
  الفعليـة 

  تقديرات  
  اإليرادات  

  البيـــــان 

3,161,473,076.217) (  
  

112,752,925.061  
  

22,883,268.000  
  

9,466,932.822) (  
  

17,616,942.360  

8,789,700,076.217  
 

473,500,074.939  
  

87,116,732.000  
  

1,168,605,932.822  
  

1,335,057.640  

5,628,227,000.000 
  

586,253,000.000 
  

110,000,000.000 
  

1,159,139,000.000 
  

18,952,000.000  

  ـة ــــرادات النفطيـــــاإليـ -البـاب األول 
  
   والرسوم الضرائب -ب الثاني  االب
  

   المساهمات االجتماعية -الباب الثالث  
  

   إيرادات أخرى - الخامسالباب 
  

 إيرادات التخلص من أصول  - السادسالباب 
  وإيرادات غير تشغيلية أخرى 

(3,017,686,873.618) 10,520,257,873.618  7,502,571,000.000  

  
  ـــــــة ـــالجملـــ
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 :المصروفــات-ب        
  
 
 
  

 
 
  
  
  
  
  
  

 
  البيــــان

  

  اعـتماد
  الميزانية

  التعديـل    
  اعتماد الميزانية بعد

  التعديـل 
  المصروفات 
  الفعليـــة

  الوفر 

  56,079,521.702  7,445,825,478.298 7,501,905,000.000  000,000,000.000 7,501,905,000.000  تعويضات العاملين –الباب األول  

  137,850,758.417  2,873,600,241.583 3,011,451,000.000  000,000,000.000 3,011,451,000.000  السلع والخدمـــات-الباب الثاني  

  20,907,821.953  556,663,178.047 577,571,000.000  000,000,000.000 577,571,000.000  اإلعانات-الباب الخامس  

  000,000,000.000  5,432,467,000.000 5,432,467,000.000  000,000,000.000 5,432,467,000.000  المنـــح –الباب السادس  

 19,262,865.924  847,154,134.078 866,417,000.000  000,000,000.000 866,417,000.000    المنافع االجتماعية-الباب السابع

ــاب   ــامن  الب مصـــــروفــات    –الث
  وتحويالت أخرى 

1,853,469,000.000 600,000,000.000  2,453,469,000.000 2,394,328,976.988 59,140,023.012 

 569,011,534.408 1,742,708,465.592 2,311,720,000.000  000,000,000.000 2,311,720,000.000  شراء األصول غير المتداولة باب 

  862,252,525.416  21,292,747,474.584  22,155,000,000.000  600,000,000.000  21,555,000,000.000  الجملـــــــــــــة 
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  الفعلية:اإليرادات الفعلية بالمصروفات    مقارنة-ج       
  
 
 
  
  

  الفرق 
  اب ـــالحس

  يـــالختام

  ـمادــعتـتقدير/ ا
  ة ـــالميزاني       

  ل ــالتعديبعد 
  ــان ـــالبيـــ

  
  
 

3,161,473,076.217) (  

 

143,786,202.599  

  

  
  
 

8,789,700,076.217  

 

1,730,557,797.401  

  

  
  
 

5,628,227,000.000 

 

1,874,344,000.000 
 

  
  :اإليــرادات

  
  اإليـــرادات النفطيـــــة 

  
  اإليـــرادات الغيـر نفطيــة  

  ـرادات ــــة اإليــــجملـ  7,502,571,000.000  10,520,257,873.618  ) (3,017,686,873.618

 

 
 

862,252,525.416 

  
 
  

 

 
 

21,292,747,474.584 

  
 
  

 

 
 

22,155,000,000.000  
 
 

  

  
  :  اتــات والمخصصـــالمصروف 

  
 ـاتـالمصروفـــــــــ  

 
    

 
3,879,939,399.034  

 
(10,772,489,600.966)  (14,652,429,000.000)  

  
  الفائض / العجز  

   

  
  

 ة ـة الماليــ ـا تقــدم عــرض مقارنــة لمــا أســفرت عنــه نتــائج العمليــات الماليــة عــن السنــ ـممــ      
ــفر عنـــ  2020/2021 ــا أسـ ــاب الختـــ ـومـ ــة للدولـــ ـه الحسـ ــن ـامي لـــإلدارة الماليـ ــزة مـ  عجـ

 الفعلـــي النهـــائي  العجـــز، كمـــا بلـــغ دينـــار  (14,652,429,000.000) بمبلــــغ تقـــديري
وقـــد بلـــغ الفـــرق ويغطـــى مـــن المـــال االحتيـــاطي العـــام  دينـــار )(10,772,489,600.966

 دينار .  3,879,939,399.034 بين العجز التقديري والعجز النهائي الفعلي
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  تحليل اإليرادات والمصروفات على مستوى الوظائف :  ثانيا :       
 
 
  

  :  اإليـــرادات  -أ        
 
  

  النسبـة إلــى
إجمالي  
  المحصل

نسبة  
  المحصل

  إلى المقــدر 

  اإليــرادات  
  المحصلــة

  تقديــرات  
  البيـــــان   يــراداتاإل

% 00.0 
% 5.8 

 
% 0.11 

 
% 1.7 

 
% 88.1 

  

% 2.4 
 

% 1.4  
 

% 0.08 
 

% 0.24 

 
% 0.05  

0 
% 81.16 

 
% 170.38 

 
% 90.79 

 
% 160.19 

  

% 51.27 
 

% 70.95  
 

% 73.72 
 

% 95.64 

 
% 70.40  

 
610,603,731.503 

 
11,331,969.059 

 
180,026,846.246 

 

9,271,921,192.679 
  

254,547,829.317 
 

152,370,033.210 
 

8,174,991.573 

 
25,667,401.560 

 
5,613,878.471 

  

00 
752,376,000.000 

 
6,651,000.000 

 
198,281,000.000 

 
5,788,159,000.000 

  
496,439,000.000 

 
214,765,000.000 

 
11,089,000.000 

 
26,837,000.000 

 
7,974,000.000 

 
  

  العامـةالعمومية الخدمـات 
 

  الدفـــــــاع
  

ــالمة   ــئون السـ النظام العام وشـ
  العامة

 
  االقتصاديةالشئون 

 
  اإلسكان ومرافق المجتمع

 
  الصحـــــــة  

  
  الدين والثقافة والترفيه

 
  التعليــــــــــم

  
  الحماية االجتماعية

 
%100   

 
% 140.22  

 
10,520,257,873.618 

  

 
7,502,571,000.000 

  
  الجملـــــــة
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 :المصروفــــات   -ب          
  
  

  
  
  
  

  النسبة إلـى 
  إجمالــي 

  المصروفات 

  نسبـــة 
  الفعلي إلى 

عتماد  ا
  الميزانية بعد

  التعديل 

  المصروفات 
  اعتماد الميزانية

  بعد
  التعديـل 

  التعديل 
  اعتماد

  الميزانية
  البيـــــان

 
% 37.0 

 

 
% 9.4 

 
% 7.2 

 

 
% 8.6 

 
% 0.64 

  
 

% 00.0 

 
  

% 11.1 
 
 

% 2.9 
 
  
 

% 12.2 
 

% 2.1 
  

 
% 98.6 

 

 
% 96.0 

 
% 94.6 

 

 
% 82.7 

 
% 98.3 

  
 

% 98.1 

 
  

% 97.8 
 
 

% 95.3 
 
  
 

% 98.2 
 

% 95.5 
  

  
7,887,157,878.290  

 

  
2,004,531,263.897 

  
  

1,538,667,378.819  

  
 

1,863,279,312.614 

  
137,138,365.066 

 
  

1,855,594,483.527  
 

  
2,355,907,060.854 

 
  

610,307,485.117 
 
  

 
2,595,780,353.743 

 
444,383,892.657  

  
8,000,097,819.941  

 

  
2,087,409,629.000 

  
  

1,626,523,905.000 

  
 

2,252,512,504.458 

  
139,575,749.703 

 
  

1,891,156,040.000  
 

  
2,409,906,885.000 

 
  

640,519,264.341 
 
  

 
2,642,162,551.194 

 
465,135,651.363 

  
555,663,969.941  

 

  
3,081,935.000 

  
  

35,086,553.000  

  
 

(9,103,705.542) 

  
18,744,879.703 

 
  

(20,147,470.000)  
 

  
623,685.000 

 
  

42,914,064,341 
 
  

 
(972,802.806) 

 
(25,891,108.637)  

  
  

7,444,433,850.000 
 

  
2,084,327,694.000 

  
  

1,591,437,352.000 

  
 

2,261,616,210.000  
  
  

120,830,870.000 

  
1,911,303,510.000  

 

  
2,409,283,200.000 

 
  

597,605,200.000 
 
  

 
2,643,135,354.000 

 
491,026,760.000  

 

  
ــات   ــدم ــة  الخ العمومي

  العامـة
  

 الدفـــــــاع
  

النظام العام وشـــئون  
  السالمة العامة

  
  الشئون االقتصادية

  
  حمايــــــة البيئــــــة  

  
وـمراـفق  ــكـــان  اإلســـ

  المجتمع
  

  الصحـــــــــة
  

ــقـــافـــة   ــث وال ــن  الـــدي
  والترفيه

  
  التعليـــــــــم 

  
  الحماية االجتماعية 

 
%100  

  

 
% 96.1 

  
21,292,747,474.584  

 
22,155,000,000.000 

  

 
600,000,000.000 

  

 
21,555,000,000.000 

  

  
  ةــــالجملــ
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  اإليــــرادات:  :أوال
  
  

تتمـثل إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومـية في مختلف المصـــــادر التي تحصـــــل منـها       
اـلدوـلة على الموارد الـمالـية لمواجـهة الـحاـجات الـعاـمة ومن أهم تـلك المصـــــادر النفط حـيث يعتبر 

إيرادات  المصدر الرئيسي للموارد المالية للدولة يلي ذلك من حيث األهمية اإليرادات األخرى ثم  
والرسـوم ثم إيرادات المسـاهمات االجتماعية فإيرادات التخلص من أصـول وإيرادات  الضـرائب

  أخرى.غير تشغيلية  
 

  

ــنة  ــالل السـ ــيلها خـ ــع تحصـ ــة والمتوقـ ــوزارات واإلدارات الحكوميـ ــرادات الـ ــدرت إيـ ــد قـ وقـ
بينمــــا بلغــــت جملــــة اإليــــرادات  ،د.ك 7,502,571,000.000مبلــــغ  2020/2021الماليــــة 

زيــــادة ب و عــــن المقــــدر، 140.2%نســــبة ب د.ك  10,520,257,873.618الفعليــــة المحصــــلة 
ــدرها ــدر، و  د.ك 3,017,686,873.618 قــ ــن المقــ ــبة عــ ــن % 2.40بنســ ــديرات  مــ تقــ

  .2020/2021الميزانية للسنة الماليـة 
 
 
  

 النفطية: وتتكون اإليرادات حسب مصدرها من (اإليرادات النفطية واإليرادات غير 
  
 
  

  النفطية:) اإليرادات 1
  

ع  ــ ة والمتوقــــ ــرادات النفطي ــ تتمثل هذه اإليرادات في مبيع النفط الخام والغاز، وقد قدرت اإلي   
ت ــ ا بلغــ بينم  ،د.ك  5,628,227,000.000مبلغ    2020/2021ة  ــــ ــة المالي ــ ــالل السن ــ ها خ ــــ تحصيل

ـــ جملة اإلي  من المقدر   156.2%بنسبة   كد.  8,789,700,076.217المحصلة رادات النفطية  ـــــــــ
ـــ ن جمم  % 83.6بنسبةو  ـــ لة اإليرادات المح ـــــ أي  د.ك    3,161,473,076.217ادة  ي بزو   ،صلةـــــ

 .2020/2021سنة المالية عن اللميزانية  االيرادات النفطية لمن تقديرات  %56.2بنسبة  
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 اإليرادات غير النفطية:) 2
  

الضـــرائب والرســـوم، المســـاهمات االجتماعية، إيرادات أخرى،  تتمثل هذه اإليرادات في      
 وإيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى.

  

ــ والمت  ةغير النفطي   وقد قدرت اإليرادات    ــ ــة  ــ ــ ــة المالي   2020/2021وقع تحصيلها خــالل السن

ــ  ــ لة اإلي ــ د.ك بينما بلغت جم  1,874,344,000.000غ  بمبل ــر النفــ ــ رادات غي ــ ية المحصلــ طــ   ة ــ
ــبةد.ك   1,730,557,797.401 ــيل   وبنس ــبة   من المقدر %92.3تحص % من جملة  16.4و بنس

 مــن تقديرات%  (7.7)بنسبة  أي  د.ك  (143,786,202.599)  وبنقص لةــ رادات المحصــ اإلي 
  .2020/2021سنة المالية عن اللميزانية  ل  االيرادات غير النفطية

 
 

 . اإليرادات النفطية:1
  

 : اإليرادات النفطية -الباب األول 
 

 

  تقديرات السنة المالية. 5,628,227,000.000

8,789,700,076.217  
  

  المحصلة.اإليرادات 
  

 على تقديرات الميزانية.% 56.2بنسبة   زيادة  3,161,473,076.217
  

اإليرادات النفطية عن المقدر إلى ارتفاع سعر برميل     : األولالمحصل على الباب    يرجع سبب زيادة -

المالية   السنة  الكويتي حسب   ،2020/2021النفط خالل  التصدير  خام  مزيج  بلغ متوسط سعر  حيث 

أمريكي    دوالر  30     دوالر أمريكي مقارنة  42.36     الكويتيةمشروع الحساب الختامي لمؤسسة البترول  

 الميزانية. المقدر في 
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1,931,418,000.000    

 
 
 

290,749,000.000  
 
 
  
 

342,300,000.000  
 
 
 

34,500,000.000  
 
 
 
 
 
  

2,598,967,000.000  
  
 
 
 
  
  
 

 
 
 

 

57,634,000.000 
  
 

33,822,000.000 
  

  

  
2,600,000.000  

 
  

2,000,000.000  
 
 

200,000.000  

 
  

2,695,223,000.000      
  

 كاليف اإلنتاج المستردة من الدولة والخاصة بشركة ت
 يلي: نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج كما  

 
 

 الكويت) نفط   (شركة والغاز انتاج النفط الخام تكاليف

  
 

 ) الشركة الكويتية لنفط الخليج(  والغاز  انتاج النفط الخامتكاليف  

  
 

 الكويت) نفط  (شركةفوائد التمويل المستردة 

  
  

 الخليج) نفط ل الكويتية شركةال( فوائد التمويل المستردة 

  
  

  اجمالي تكاليف اإلنتاج + فوائد التمويل المستردة 
  

  

 
 
 
 
 
 

 مصروفات التسويق المحلي :  

 
 
 
 
  

 .التسويق المحلي للمنتجات البترولية مصروفات
  
  

 .المعبئةلغاز إلسطوانات ا التسويق المحلي مصروفات
 
 

 .فوائد التمويل المستردة للتسويق المحلي للمنتجات البترولية
  
  

المحلي   للتسويق  المستردة  التمويل  الغاز   سطواناتإلفوائد 
 .المعبئة

  

 .الحمضي اسالة الغاز مصنعلفوائد التمويل المستردة 
 
  

  

  اجمالي المصروفات المستردة من الدولة 
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 .اإليرادات غير النفطية:2
 
  

  الضرائب والرسوم: -الباب الثاني 
 
 
 

  تقديرات السنة المالية. 586,253,000.000
  

  اإليرادات المحصلة.  473,500,074.939
  

  عن تقديرات الميزانية. % (19.2) بنسبة    نقص (112,752,925.061)
  

 

 

  التالية: تركز التحصيل على الباب في الجهات 

 للجمارك.اإلدارة العامة  -
 .اإلدارة العامة –وزارة المالية  -

 
 

 

 

   :إلىيرجع سبب انخفاض المحصل عن المقدر لبعض الجهات في هذا الباب 
  

 . تحصيل الضرائب الجمركية مقارنة بالسنة المالية السابقةانخفاض  -
انخفاض التحصيل على الضرائب على الدخل واالرباح والمكاسب الرأسمالية مقارنة بالسنة  -

 .المالية السابقة
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  االجتماعية: المساهمات -الباب الثالث 
 
 
 

  تقديرات السنة المالية. 110,000,000.000
  

  اإليرادات المحصلة.  87,116,732.000
  

  .عن تقديرات الميزانية % )20.8(   بنسبة  نقص  (22,883,268.000)

 

نظير قيمة الضمان  جتماعية االالمساهمات  الثالث:على الباب  المحصل انخفاضيرجع سبب  -
البالد في  المقيمين  األجانب  من  المقدر  الصحي  الجهة عن  العامة  الصحة  وزارة  وتعتبر   ،

  . الحكومية الوحيدة التي تقوم بالتحصيل على هذا الباب
 

 

  إيرادات أخرى: -الباب الخامس 
 

  تقديرات السنة المالية. 1,159,139,000.000
  

  .اإليرادات المحصلة  1,168,605,932.822
  

  .عن تقديرات الميزانية% 0.816  بنسبة زيادة  9,466,932.822
  

 
 

 التالية:تركز التحصيل على الباب في الجهات  -
  

 وزارة النفط. -
  .الكهرباء والماءوزارة  -
 .وزارة الداخلية -
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   إلى:المحصل عن المقدر لبعض الجهات على هذا الباب    انخفاضيرجع سبب   -
  

 

ــى  - ــتهلكين الـ ــه المسـ ــة توجـ ــاتف نتيجـ ــرق والهـ ــن البـ ــلة عـ ــرادات المحصـ انخفـــاض اإليـ
 .معظم اإليرادات الى هيئة االتصاالت)  (تحويلاستخدام وسائل االتصال الحديثة  

 

  .الكهرباء والماء  خدمات انخفاض تحصيل إيرادات -
 

   المحصل عن المقدر لبعض الجهات على هذا الباب إلى:  رتفاعيرجع سبب ا -
  

 الحكومية. زيادة تحصيل رسوم الخدمات الحكومية في بعض الجهات  -
  

 تحصيل تعويضات عن أضرار الممتلكات.  -
  

 إجراء التسويات من حسابات الخصوم إلى اإليرادات القيدية. -

  
  

 وإيرادات غير تشغيلية أخرى:إيرادات التخلص من أصول،  -الباب السادس 
  

 

  .السنة المالية  تقديرات 18,952,000.000
  

  اإليرادات المحصلة.  1,335,057.640
  

  عن تقديرات الميزانية. % (93.0)بنسبة    نقص  (17,616,942.360)
  
  

 التالية: التحصيل على الباب في الجهات تركز 
  

 وزارة الخارجية -
 وزارة األشغال  -

  

   إلى:يرجع سبب انخفاض المحصل عن المقدر لبعض الجهات على هذا الباب  
  

تثبيت أسعار صرف   عملة)فروق    (إيرادات - .بعض العمالت مقابل الدينار الكويتي نتيجة 
غير   - مالية. األصول  من  التخلص  إيرادات  تحصيل  عدم 
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 المجموعات والفئات والبنود:وفيما يلي دراسة تحليلية ألبواب اإليرادات على مستوى  

  
  

  النفطية:اإليرادات  -الباب األول 
  

 

 البترول مؤسـسـة من بتحصـيلها تقوم وزارة النفط التي المبالغ الباب هذا إيرادات تشـمل    
  وخارجيا. محليا للدولة العائد الطبيعي والغاز النفط الخام تسويق نظير الكويتية

 
 

  .السنة المالية  تقديرات 5,628,227,000.000
  

اـلـمـحـل  8,789,700,076.217 ــبـــة ةيـــاإلـيرادات  ـتقـــدـيرات   %156.2  ـبنســـ ـمن 
  .الميزانية

  
  .على تقديرات الميزانية% 56.2بنسبة   زيادة  3,161,473,076.217

  
  

 والرسوم:الضرائب  -الباب الثاني 
  
  

والرـسوم التي تحـصلها الوحدات الحكومية،  تـشمل إيرادات هذا الباب كافة أنواع الـضرائب      
وتـشمل الضـرائب على الدخل واألرباح والمكاـسب الرأـسمالية والضـرائب على مجموع الرواتب 
واألجور والقوى العاملة والضـرائب على الملكية والضـرائب على السـلع والخدمات والضـرائب 

  على التجارة والمعامالت الدولية والضرائب األخرى.
 
 

  .السنة المالية  تقديرات 586,253,000.000
  

ة  473,500.074.939 ة    اإليرادات المحصــــــل تقـديرات من  %    80.8بنســــــب
  .الميزانية

  
  على تقديرات الميزانية. %) 19.2(بنسبة    نقص  (112,752,925.061)
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  عن المقدر في هذا الباب:   والجدول التالي يوضح مجموعات الزيادة ومجموعات النقص
 
 

 

 

 وفيما يلي تفصيل مجموعات الباب حسب الترتيب التسلسلي:
  
 

  الرأسمالية: والمكاسب واألرباح الدخل على الضرائب -  121مجموعة 
  

ــمل   ــرائب التي المجموعة هذه تشــ  من وغيرها والرواتب األجور على: تفرض الضــ
 المكاســـب والريع، الموزعة واألرباح التمويل تكلفة الدخل من العمالة، خدمات تعويضـــات
ــائر ــمالية، والخس ــركات أرباح الرأس ــاهمة الش ــامن المس ــركات التض ــآت وش  الفردية، والمنش
 متنوعة. أخرى دخل وبنود التقاعد، ومعاشات االجتماعي الضمان توزيعات

 
 

  .السنة المالية  تقديرات 190,000,000.000
  

  .تقديرات الميزانيةمن % 85.0بنسبة    اإليرادات المحصلة  161,511,709.478
  

  على تقديرات الميزانية. %(15.0) بنسبة   نقص  (28,488,290.522)

 
  

 وتحتوي هذه المجموعة على فئة واحدة:
 
 

  مجموعات  
  الزيادة

  المبلغ 
  مجموعات 

  النقص  
  المبلغ 

 (28,488,290.522)  121مجموعة     

  ) 3,315,593.445(  123مجموعة     

  ) 80,949,041.094(  125مجموعة    

   إجمالي مجموعات الزيادة 
إجمالي مجموعات  

  النقص 
)112,752,925.061 (  

  ) 112,752,925.061(  إجمالي الفرق للباب 
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من الشــركات   /الرأســمالية الضــرائب على الدخل واألرباح والمكاســب  -  1212فئة  
  :ومشروعات أخرى

 
 
 
 

  .السنة المالية  تقديرات 190,000,000.000
  

  .تقديرات الميزانيةمن % 85.0بنسبة    اإليرادات المحصلة  161,511,709.478
  

  على تقديرات الميزانية. %(15.0) بنسبة    نقص  (28,488,290.522)

 
 
 

  : اإليرادات المحصلة للبنود
 

  البنود التالية:تشمل هذه الفئة على 
  
 
 

  األجنبية الشركات من الدخل ضرائب: 121202 البند 83,379,154.306

لدعم ضريبة الدخل من الشركات الكويتية : 121203لبند ا  40,250,524.409
 العمالة الوطنية 

 

 حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية : 121204البند   11,212,389.000

 مساهمة الشركات في خدمات الدولة: 121205 البند 26,669,641.763

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

- 16 -

 

 
  الضرائب على الملكية: -  123مجموعة 

  
 

 تشمل هذه المجموعة الضرائب المفروضة على استخدام الثروة أو ملكيتها أو نقل ملكيتها.
 

 .السنة المالية  تقديرات 18,000,000.000
  

  .تقديرات الميزانيةمن %  81.6  اإليرادات المحصلة  14,684,406.555
 

 على تقديرات الميزانية. %  (18.4)بنسبة    نقص  (3,315,593.445)
 

 
  والجدول التالي يوضح فئات الزيادة وفئات النقص في هذه المجموعة: 

 
 

 

 
 

 وفيما يلي تفصيل الفئات حسب الترتيب التسلسلي:
 
 
  
 

  فئات 
  الزيادة

  المبلغ 
  فئات 

  النقص  
  المبلغ 

 فئة
 1231  

  فئة  1,635,867.000
 1235  (4,951,460.445) 

  )4,951,460.445(  إجمالي فئات النقص  1,635,867.000  إجمالي فئات الزيادة

إجمالي الفرق  
  للمجموعة 

(3,315,593.445)  
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  الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة: -  1231فئة 

  
 

مســاهمة الشــركات في خدمات الدولة المفروضــة بانتظام على تشــمل هذه الفئة الضــرائب      
اـستخدام أو ملكية الممتلكات غير المنقولة، والتي تـشمل األراضـي والمباني واإلنـشاءات األخرى  
دار  ا. ويكون مـق غير المنقوـلة. وـقد تفرض الضـــــراـئب على المالك أو المســــــتأجرين أو كليهـم

 كات المعنيالضرائب عادة نسبة مئوية من قيمة الممتل
 
 
 
 

 .السنة المالية  تقديرات 000.000000,0,
  

 .المحصلةاإليرادات   000867,635,1.
    
 
 

  الملكية: على األخرى المتكررة غير الضرائب  -  1235فئة 
 
  

 أو  واحدة مرة أساس على تفرض التي والملكية الثروة صافي الضرائب على الفئة هذه تشمل   
 منتظمة.غير   فترات على

  
 

 .السنة المالية  تقديرات 000,000.00018,
  

  . تقديرات الميزانية من%72.5بنسبة  اإليرادات المحصلة  555.539,048,13
  

  على تقديرات الميزانية. %(27.5)   بنسبةنقص    )445.460,951,4(

 
 

 اإليرادات المحصلة للبنود
 

 

 تشمل هذه الفئة على البنود التالية: 
 

 
 

  رسوم نقل الملكية: 123501 البند 555.539,048,13
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  الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية: -  125مجموعة 
 
 

تشمل هذه المجموعة الرسوم الجمركية ورسوم االستيراد األخرى والضرائب على      
الصادرات، وأرباح احتكارات التصدير أو االستيراد، وأرباح التغير في أسعار صرف 

العمالت، والضرائب على التغير في أسعار صرف العمالت والضرائب األخرى على التجارة 
  والمعامالت الدولية. 

 
 
 

 .السنة المالية  تقديرات 000.000253,378,
  

تقـديرات  من  %  78.6بنســـــبـة    اإليرادات المحصـــــلـة 297,303,958.906
 .الميزانية

  
 تقديرات الميزانية.على  %(21.4)بنسبة    نقص (80,949,041.094)

  
 

  والجدول التالي يوضح فئات الزيادة وفئات النقص في هذه المجموعة:
 

 

 
 

 

  :وفيما يلي تفصيل الفئات حسب الترتيب التسلسلي
 
  
  
  

  فئات 
  الزيادة

  المبلغ 
  فئات 

  النقص  
  المبلغ 

  فئة    
1251  )68,045,837.170 (  

    
 فئة

1256  
)12,903,203.924 ( 

إجمالي فئات  
  الزيادة

  ) 80,949,041.094(  إجمالي فئات النقص  

الفرق  إجمالي 
  للمجموعة 

)80,949,041.094 ( 
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 الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم االستيراد األخرى:  -  1251فئة 
 

تشمل هذه الفئة اإليرادات من جميع الضرائب والرسوم المحصلة على سلع ألنها تدخل البلد    
 خدمات ألنها مقدمة من غير مقيمين إلى مقيمين. أو على 
  

 
 .السنة المالية  تقديرات 000.000670,935,

  
تقــديرات  من  %  81.1بنســـــبــة    اإليرادات المحصـــــلــة 291,624,162.830

 .الميزانية
  

 على تقديرات الميزانية. % (18.9)  نقص (68,045,837.170)
  

 
 
 

  : اإليرادات المحصلة للبنود
 

 هذه الفئة على البنود التالية:تشمل  
 
 

 : ضرائب جمركية125101 البند 667.081,520,291
  

 رسوم جمركية: 125102 البند 104,081.163
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  الضرائب األخرى على التجارة والمعامالت الدولية:  -  1256فئة 
 
 

  التجارة والمعامالت الدولية. تشمل هذه الفئة الضرائب األخرى المفروضة على مختلف جوانب 
 
 
 

 .السنة المالية  تقديرات 000.000583,18,
  

ة 5,679,796.076 ة    اإليرادات المحصــــــل ديرات  من  %  30.6بنســــــب تـق
 .الميزانية

  
 على تقديرات الميزانية. %)69.4(  بنسبة  نقص (12,903,203.924)

  
 
 

 
 البنود التالية:تشمل هذه الفئة على 

 
 

 : رسوم مغادرة المطار الدولي125601 البند 000.560,082,2
  

 : رسوم تصاريح السفر للسفن125602 البند 000.000
  

 : رسوم عبور األجواء الكويتية على125603البند  3,402,139.726
 الطائرات 

  
 : رسوم أخرى 125699البند  195,096.350

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإليرادات المحصلة للبنود     
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  المساهمات االجتماعية:  –الباب الثالث 
  
 

 من أو  عامليهم، عن نيابة العمل أرباب من الحكومية الوحدات متحصالت الباب هذا يشمل
 المـساهمين أحقية تضـمن العمل، عن العاطلين من أو  أنفـسهم، لحـساب من العاملين أو  العاملين،

  اجتماعية. منافع على في الحصول ورثتهم أو  يعولون من أو 
 

  ويشمل هذا الباب على:  
 
  

   مساهمات اجتماعية أخرى. - )132(المجموعة 
 
 مساهمات أرباب العمل. - )1322فئة ( -
  

  إيرادات الضمان الصحي. - )132201(* بند  
 
 

 .السنة المالية  تقديرات 000.000000,110,
  

 .الميزانية تقديراتمن % 79.2بنسبة   اإليرادات المحصلة 87,116,732.000
  

 على تقديرات الميزانية. %(20.8)بنسبة    نقص (22,883,268.000)
  

 

  إيرادات أخرى: –الباب الخامس 
   

 

 والضــرائب النفط إيرادات بخالف الحكومية الوحدات إيرادات أنواع كافة الباب هذا يشــمل
 الـسلع مبيعات ملكية، دخل :التالية المجموعات ـضمنها ويدخل االجتماعية والمنح، والمـساهمات
ــادرات، الغرامات والخدمات،  وإيرادات المنح، عدا الطوعية التحويالت والجزاءات، والمصـ

  آخر. مكان في مصنفة وغير متنوعة أخرى
 

 .السنة المالية  تقديرات 000.000139,159,1,
  

ــة 1,168,605,932.822 المحصـــــل ــة    اإليرادات  ــديرات من  %  100.8بنســـــب تق
 .الميزانية

  
 على تقديرات الميزانية. %0.81بنسبة   زيادة 9,466,932.822
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  والجدول التالي يوضح مجموعات الزيادة ومجموعات النقص عن المقدر في هذا الباب:
 

 
 

  وفيما يلي تفصيل مجموعات الباب حسب الترتيب التسلسلي: 
  
 
 

  دخل ملكية: –  151مجموعة 
 
 

مل كاالً  الملكية دخل مجموعة تـش بها التي اإليرادات من متعددة أـش  الحكومية الوحدات تكتـس
  أخرى. وحدات تصرف تحت أصوالً تملكها تضع عندما

 
 

 .السنة المالية  تقديرات 000000,438,76.
  

 . الميزانية تقديرات  من %  54.1بنسبة   اإليرادات المحصلة 41,340,493.987
  

 على تقديرات الميزانية. %(46.0)بنسبة    نقص (35,097,506.013)
  

 
 
 
 
 
 

  مجموعات  
  الزيادة

  المبلغ 
  مجموعات 

  النقص  
  المبلغ 

  (35,097,506.013)  151 مجموعة  553.869,667,457  155 مجموعة

  )639.198,765,387(  152 مجموعة    

  )079.232,338,25(  153 مجموعة    

إجمالي مجموعات  
  الزيادة

457,667,869.553  
إجمالي  

مجموعات  
  النقص 

)731.936,200,448(  

إجمالي الفرق  
  للباب 

822.932,466,9  
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  والجدول التالي يوضح فئات الزيادة وفئات النقص في هذه المجموعة:
  
  

  
 

  الفائدة: -  1511فئة 
  
 

ــمل ً  تملك التي الحكومية الوحدات تتلقاها التي المدفوعات الفئة هذه إيرادات إي تش  أنواعا
 والحـسابات والقروض، األـسهم، عدا المالية واألوراق الودائع، المالية، وهي األـصول من معينة

  أمواله. باستخدام للمدين السماح من الدائن اإليرادات التي يكتسبها هي التمويل المدينة، وتكلفة
  
 
 
 

 .السنة المالية  تقديرات  000000,525,2.
  

 .تقديرات الميزانيةمن % 12.1بة  سبن   لةصالمحاإليرادات  306,013.144
  

 على تقديرات الميزانية. %(87.9)بنسبة    نقص  ) (2,218,986.856
  

 

 اإليرادات المحصلة للبنود
 

 تشمل هذه الفئة على البنود التالية:
 

 : أرباح الحسابات الجارية151101 البند 013,306.   144
  

 
 

  

  فئات 
  الزيادة

  المبلغ 
  فئات 

  النقص  
  المبلغ 

  فئة    
 1511  

)2,218,986.856 (  

   
  فئة

1514  
)32,878,519.157 ( 

إجمالي فئات  
  الزيادة

  ) 35,097,506.013(  إجمالي فئات النقص   

إجمالي الفرق  
  للمجموعة 

)35,097,506.013 (  
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  الريع: -  1514فئة 
  
 

ملكية متحصل من عمليات تأجير أصول تتوافر طبيعياً (أصول غير ُمنتَجة)  الريع هو دخل  
كاألراضي والمسطحات المائية وموجات التردد الفضائي وأصول أخرى تتوافر طبيعياً. وينبغي  

)، وينشأ 152عدم الخلط بين الريع وايجار األصول الُمنتَجة، الذي يعامل كمبيعات سلع وخدمات (
معاملة ألن مؤجري األصول الُمنتَجة يقومون بعملية إنتاج يقدمون عن طريقها هذا االختالف في ال

بإشعار   للتأجير  متاحة  الثابتة  األصول  من  بمخزونات  االحتفاظ  مثل  المستأجرين،  إلى  خدمات 
قصير، واصالح وصيانة األصول المؤجرة. وال تعتبر قائمة بأنشطة إنتاجية الوحدات الحكومية  

و أصول غير ُمنتَجة أخرى، ويقتصر ما تقوم به على وضع تلك األصول  التي تمتلك أراضي أ
المستأجرين كمدفوعات   جانب  من  المدفوعة  اإليجارات  وتعامل  أخرى.  وحدات  تحت تصرف 

 مقابل توفير خدمات مبان أو خدمات إسكان.
 
 
 

 .السنة المالية  تقديرات 000.000913,73,
  

 .تقديرات الميزانيةمن % 55.5بنسبة    المحصلةاإليرادات  41,034,480.843
  

 على تقديرات الميزانية. % (44.5)بنسبة    نقص (32,878,519.157)
  

 
 
 

 اإليرادات المحصلة للبنود
 

 تشمل هذه الفئة على البنود التالية:
 
 

 ريع األراضي: 151401 البند 654.489,060,39
  

  (موجات فضائية)إيجار تردد : 151402 البند 1,973,991.189
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 مبيعات السلع والخدمات: –  152مجموعة 
  
 

مل هذه المجموعة مبيعات السـلع والخدمات التي تقوم بها الوحدات الحكومية على أسـاس   تـش
 سوقي أو غير سوقي أو بشكل رسوم إدارية مقابل خدمات القيام بوظائفها التنظيمية.

 
 
 

 .الماليةالسنة   تقديرات 000000,409,767.
  

 .تقديرات الميزانيةمن % 49.5بنسبة    اإليرادات المحصلة 379,643,801.361
  

  على تقديرات الميزانية. % (50.5)بنسبة  نقص   (387,765,198.639)
  

 

  
  

 النقص في هذه المجموعة:الزيادة ووالجدول التالي يوضح فئات 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فئات 
  الزيادة

  المبلغ
  فئات 

  النقص 
  المبلغ

    
  فئة 

 1521  )43,041,420.031 (  

  فئة     
2152  )17,276,376.780 (  

    
 فئة 

1523  )327,447,401.828 ( 

إجمالي فئات  
  الزيادة

  ) 387,765,198.639( إجمالي فئات النقص   

إجمالي الفرق  
  ) 387,765,198.639(  للمجموعة 
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  مبيعات من جانب منشآت بالقيمة السوقية: -  1521فئة 
  
 

ــمل هذه الفئة على مبيعات وايجارات المنشــــآت التي تعد جزءاً من الوحدات الحكومية   تشــ
، والمنشـــأة الســـوقية القائمة ضـــمن وحدة حكومية هي منشـــأة تبيع كل    بالقيمة الســـوقية العادلة

  مخرجاتها أو معظمها بأسعار ذات داللة اقتصادية.
 
 

 .السنة المالية  تقديرات 000600,161,66.
  

 . تقديرات الميزانية من  %  34.9بنسبة    اإليرادات المحصلة  23,120,179.969
  

 على تقديرات الميزانية. %(65.1) بنسبة    نقص (43,041,420.031)
  

 
 

 اإليرادات المحصلة للبنود
 

 تشمل هذه الفئة على البنود التالية:
 

 

 

 إعالنات: 152101 البند ,317 000902.

  

 : مبيع برامج تلفزيونية152102 البند 185,600.595

  

 إيجارات: 152103 البند 17,580,127.117

  

 مطبوعات الجهات الحكومية: 152104 البند 117,788.097

  

 إيرادات خدمات إذاعية وتلفزيونية: 152105 البند 39,515.203

  

 عقود الخدمات الملزمة لشركات خاصة: 152106البند  434,741.052

 

 وعقاقير أدوية مبيع: 152107 البند 4,444,505.905
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  رسوم إدارية: –  1522فئة 

  

 
تشمل هذه الفئة الرسوم الخاصة بالتراخيص اإللزامية وغيرها من الرسوم اإلدارية التي تعد  
مبيعات خدمات. ولكي تعتبر هذه الرسوم بيعاً لخدمة، يجب أن تمارس الوحدة الحكومية وظيفة  

سبيل المثال التحقق من كفاءة أو مؤهالت الشخص المعني، أو التحقق من كفاءة تنظيمية، على  
وسالمة عمل المعدات المعنية، أو ممارسة نوع آخر من الم ا رقبة التي هي غير ملزمة بممارستها 
في غياب ذلك. وإذا كان واضحاً أن المبلغ المدفوع ال يتناسب إطالقاً مع تكلفة تقديم الخدمة، فإن 

) كضرائب على استخدام سلع وعلى السماح باستخدام 1245م تصنف عندئذ في الفئة رقم (الرسو 
 .سلع أو مزاولة أنشطة

 
 
 

 .السنة المالية  تقديرات 000600,548,71.
  

 .تقديرات الميزانيةمن % 75.9بنسبة    اإليرادات المحصلة 54,272,223.220
  

 تقديرات الميزانية.على  % (24.1)بنسبة    نقص (17,276,376.780)
  

    

  
 اإليرادات المحصلة للبنود

 
 تشمل هذه الفئة على البنود التالية:

  
  
 

  رسوم تسجيل الشركات ووثائق التامين: 152201البند  5,350,052.063
 

  رسوم طلبات الترخيص: 152202البند  5,132,686.487
 

  الثمينةرسوم دمغ المعادن : 152203البند   1,717,129.275
 

  رسوم قضائية: 152206البند  15,867,983.035
 

  رسوم إصدار رخص القيادة بأنواعها: 152207البند  1,836,973.000
 

  رسوم صالحية الطائرات وإجازات الطيارين: 152209البند   739,197.170
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 رسوم مسح وتسجيل البواخر: 152210 البند 00,000,000.000

 

 مناقصات وممارسات –رسوم إدارية : 152212البند  4,897,157.300

 

 مزادات –رسوم إدارية : 152213البند  18,315.000

 

 فحص عينات وأجهزة –رسوم إدارية : 152214البند  399,830.581

 

 إشراف –رسوم إدارية : 152215البند  138,260.000

 

 شهاداتإصدار  –رسوم إدارية : 152217البند   457,243.950

 

 رسوم إقامات: 152218البند  3,646,788.000
 

 رسوم المزايدات: 152219البند  13,340.000

 

 رسوم التصاريح واألذونات: 152220البند  163,821.000

 

 العلني رسوم إجراءات بيع األراضي والعقارات بالمزاد:  152221البند  8,400.000

 

 تأهيل الشركاترسوم : 152224البند  8,050.000
 

 رسوم على األراضي الفضاء: 152225البند  6,481,160.869
 

 رسوم متنوعة: 152299البند  7,395,835.490
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  :السوقية مبيعات عرضية من جانب منشآت بالقيمة غير –  1523فئة 
 

 

ا  ة ع م ات ال ح عة لل ا ــــــآت ال مات م جان ال ـــــلع وخ عات سـ ة م ه الف ل ه ــــــ ت
ة ال م اإلدارة  ــــ ســـــ ة    ال ــــ ـــــ ال ة  ــــ ضـــــ ي تع ع عات ال ة ال ه الف رج به ة، و ــــ ـــــ غ ال

ادة ع ة ال ة أو ال ا ة االج ــــ ادات  لإل لألن ات  ي عات ال ل م ة، م م ة ال واألجه
ة م ال ور ال ة، وال ه ارس ال ع في ال ــ ــ ي ت الارع ال م  ــ ســ ة، وال ات  ال ــ ــ ــ ــ

هات ل ال م دخ ة، ورسـ م ارس ال ال عل  م ال ة، ورسـ م ادات ال اف  وال ة    وال قا ال
ها ة وغ ه ف   .وال

 

 
 
 

  
  : اإليرادات المحصلة للبنود

  

  تشمل هذه الفئة على البنود التالية:
  
 

 .السنة المالية  تقديرات 629,698,800.000
 

 .تقديرات الميزانيةمن % 48.0بنسبة    اإليرادات المحصلة 302,251,398.172
 

 على تقديرات الميزانية. % (52.0)بنسبة  نقص   (327,447,401.828)
 

 مبيع مواد مصادرة: 152301لبند ا 00,000,000.000
 

 حصيلة عدادات انتظار السيارات: 152302البند  1,015.380
 

 رسوم دراسية: 152303البند  236,635.000
 

 مبيع إصدارات مطبوعات حكومية: 152304البند  2,356,808.884
 

  رسوم الحجر الصحي: 152306البند  32,960.500
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 إيرادات المستشفيات: 152307البند  35,505,326.373
 

  إيرادات التأمين الصحي: 152308البند  00,000,000.000
 

 الكهرباءإيرادات : 152309البند  166,908,115.312
 

 إيرادات المياه: 152310البند  82,205,222.842
 

 إيرادات خدمات الطيران المدني: 152311البند  4,241,997.900
 

 إيرادات خدمات البريد: 152312البند  148,314.712
 

 إيرادات البرق والهاتف: 152313البند  3,871,354.851
 

 الموانئإيرادات خدمات : 152314البند  6,599,771.959
 

63,883.322 
  

7,894.000 

  إيرادات صيانة: 152315البند 
 

  : إيرادات حفالت152316البند 
  

 مخططات ومواصفات: 152317البند  1,674.100
 

 مبيع مواد ومنتجات حكومية: 152322البند  166.000
 

 إيرادات كراج حجز المركبات: 152324البند  70,257.037
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  الغرامات والجزاءات والمصادرات: –  153مجموعة 
 

تشـمل هذه المجموعة الغرامات والجزاءات وهي تحويالت جارية إجبارية تفرضـها المحاكم 
به القضـائية على الوحدات بسـبب انتهاك القوانين أو القواعد اإلدارية، وتدرج بهذه  أو األجهزة ـش

ــاً التســـويات  المتفق عليها خارج المحكمة والمصـــادرات هي مبالغ كانت مودعة لدى  الفئة أيضـ
ة   دة الحكومـي ت إلى الوـح ة وحوـل ة أو إدارـي انونـي اء دعوى ـق ة لحين انتـه ات الحكومـي دى الجـه إـح

  المعنية كجزء من تسوية هذه الدعوى.
 

 
 

  والجدول التالي يوضح فئات الزيادة وفئات النقص في هذه المجموعة:

 

 
 
 
 
  
  
  

 .السنة المالية  تقديرات  146,651,000.000
 

 .تقديرات الميزانيةمن % 82.7بنسبة    المحصلةاإليرادات   121,312,767.921
 

 تقديرات الميزانية. على % (17.3) ةبنسب   نقص (25,338,232.079)
 

 فئات 
  الزيادة

  المبلغ 
  فئات 

  النقص  
  المبلغ 

  فئة    
1531  

(14,409,645.790)  

 فئة     
1532  )2,078,344.570 (  

    
 فئة 

1533  )8,850,241.719 (  

إجمالي فئات  
  الزيادة

  ) 25,338,232.079(  إجمالي فئات النقص   0,000,000.000

إجمالي الفرق  
  للمجموعة 

)25,338,232.079 (  
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  الغرامات والجزاءات: –  1531فئة 
 
 

 الوحدات تفرضـــها التي المحصـــلة والجزاءات الغرامات أنواع مختلف الفئة هذه تشـــمل
 .  الحكومية

 
 
 

 
 
 

 اإليرادات المحصلة للبنود

 
 هذه الفئة على البنود التالية:تشمل  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .السنة المالية  تقديرات  135,689,100.000
 

 .تقديرات الميزانيةمن % 89.4بنسبة    اإليرادات المحصلة  121,279,454.210
 

 تقديرات الميزانية. على % (10.6) بنسبةنقص    (14,409,645.790)
 

 غرامات جزائية: 153101البند  20,285,957.112

 

 مخالفات مرورية: 153102البند  61,631,925.950

 

 جزاءات على الموظفين: 153103البند  1,561,576.198

 

 غرامات: 153105البند  37,799,994.950
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  المصادرات: –  1532فئة 
 

المصــادرات هي المبالغ التي كانت مودعة لدى إحدى الجهات الحكومية لحين انتهاء دعوى  
ــوية هذه الدعوى أو  قانونية أو معاملة إدارية وحولت إلى الجهة الحكومية المعنية كجزء من تســ

  المعاملة.
 
 

 
 

 اإليرادات المحصلة للبنود
 

 تشمل هذه الفئة على البنود التالية:
 

 

 
 

  :مصروفات مستردة –  3315فئة 
  

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كاسترداد لما سبق خصمه على مصروفات السنوات      
.والمصروفات بدون وجه حق وقيمة تذاكر السفر الملغاة وما الى ذلك السابقة كالبعثات الملغاة  

 

 
 

 .السنة المالية  تقديرات 1,961,900.000
 

  .تقديرات الميزانيةمن %  (5.9) بنسبة  اإليرادات المحصلة (116,444.570)
 

  على تقديرات الميزانية. %) 106.0(  بنسبة  نقص (2,078,344.570)
 

 مصادرة كفاالت: 153201البند  (650.000 ,788)
 

 مؤقتة مصادرةتعهدات ورخص : 153202البند  672,205.430
 

 .السنة المالية  تقديرات 9,000,000.000
 

  .تقديرات الميزانيةمن %  1.7بنسبة  اإليرادات المحصلة 149,758.281
 

  على تقديرات الميزانية. %(98.3) بنسبة    نقص (8,850,241.719)
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  إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر: –  155مجموعة 
 

مجموـعة من تشــــــمل ـهذه المجموـعة جميع اإليرادات المتنوـعة التي ال تـندرج ضـــــمن أي  
ــنيفها في  ــمح بتص مجموعات اإليرادات األخرى وأي إيرادات ال تتوافر عنها معلومات كافية تس

  مكان آخر.
 

 

  
  

  والجدول التالي يوضح فئات الزيادة وفئات النقص في هذه المجموعة:

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 .السنة المالية  تقديرات 168,641,000.000
 

  .تقديرات الميزانيةمن % 371.4بنسبة    اإليرادات المحصلة 626,308,869.553
 

  على تقديرات الميزانية. %271.4بنسبة   زيادة 457,667,869.553
  

 فئات 
 الزيادة

  المبلغ 
  فئات 

  النقص  
  المبلغ 

  فئة
 1552  

  فئة  513.604,524,19
 1551  

) 1,698,289.487 (  

 فئة
 1554  

 فئة  381.713,969,406
 1553  

)7,069,206.867 (  

 فئة
 1559  

230.668,647,40  
 فئة 

 1555  (706,620.217)  

  124.986,141,467  إجمالي فئات الزيادة
إجمالي فئات  

  النقص 
(9,474,116.571) 

 553.869,667,457  إجمالي الفرق للمجموعة
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  مبيع مواد مستهلكة: –  1551فئة 
  
 

وكذلك تلك التي تم االســتغناء  يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصــلة من بيع المواد المســتهلكة 
عنها لعدم الحاجة إليها والتي ال تندرج من ـضمن أنواع الباب الـسادس (إي إيرادات التخلص من 

  أصول، وإيرادات غير تشغيلية أخرى)، وتحتوي على بند واحد فقط.
 
 

 
 
 
 

  إيرادات قيدية: –  1552فئة 
  

 
يحمل هذا النوع باإليرادات المحصــلة غير النقدية والتي تنشــأ بســبب إجراء تســويات قيدية  
ــبب التقادم الزمني أو ألي أســباب أخرى،   ــابات الذمم الدائنة إلى اإليرادات بس كالتحويل من حس

  وتحتوي على بند واحد فقط.
  
  
 

 
 
 

 
 

 .السنة المالية  تقديرات 274,600.0002,
 

  .تقديرات الميزانيةمن % 25.3بنسبة    اإليرادات المحصلة  576,310.513
 

  على تقديرات الميزانية. %(74.7) بنسبة    نقص (1,698,289.487)
  

 تقديرات السنة المالية. 64,382,700.000
 

  من تقديرات الميزانية.% 130.3اإليرادات المحصلة بنسبة   83,907,304.513
 

  على تقديرات الميزانية.% 30.3بنسبة   زيادة 19,524,604.513
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  مصروفات مستردة: –  1553فئة 
 

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصــلة كاســترداد لما ســبق خصــمه على مصــروفات الســنوات 
والمصــروفات بدون وجه حق وقيمة تذاكر الســفر الملغاة وما الى ذلك، الســابقة كالبعثات الملغاة  

 وتحتوي على بند واحد فقط.
 

 

 
 تعويضات: –  1554فئة 

 

  فقط.وتحتوي على بند واحد   المحصلة،تشمل هذه الفئة على إيرادات التعويضات        
 

 

  
  :إيرادات الطوابع المالية –  1555فئة 

 
 

  تشمل هذه الفئة على إيرادات مبيع الطوابع المالية، وتحتوي على بند واحد فقط.   
 

 
 
 

 .السنة المالية  تقديرات 32,900,000.000
 

  .تقديرات الميزانيةمن % 78.5بنسبة    اإليرادات المحصلة 25,830,793.133
 

  الميزانية.على تقديرات  %(21.5) بنسبة    نقص (7,069,206.867)
  

 .السنة المالية  تقديرات 50,000.000
 

  .تقديرات الميزانيةمن % 814039.4بنسبة    اإليرادات المحصلة 407,019,713.381
 

  على تقديرات الميزانية. %813939.4بنسبة   زيادة 406,969,713.381
  
  

 .السنة المالية  تقديرات 6,080,000.000
 

  .تقديرات الميزانيةمن % 88.4بنسبة    اإليرادات المحصلة 5,373,379.783
 

  على تقديرات الميزانية. % (11.6) بنسبة    نقص (706,620.217)
  



  

  

- 37 -

 
 

  إيرادات متنوعة أخرى: –  1559فئة 
 
يحـمل ـهذا النوع ـبالمـبالغ المحصــــــلة ـكاإليرادات والتي لم ـتدرج ضـــــمن األنواع الواردة في    

    الفئات السابقة، وتحتوي على بند واحد فقط.
 

 
  

  
  : إيرادات التخلص من أصول، وإيرادات غير تشغيلية أخرى –الباب السادس 

 
 

المبالغ المحـصلة من مبيع األـصول المملوكة من الدولة وإيرادات غير تـشغيلية  يـشمل هذا الباب    
 أخرى مثل إيرادات فروق تغير أسعار العملة.

  

 
 

 

  والجدول التالي يوضح مجموعات الزيادة ومجموعات النقص في هذا الباب:  
 

 .السنة المالية  تقديرات 62,953,700.000
 

  .تقديرات الميزانيةمن % 164.6بنسبة    اإليرادات المحصلة 103,601,368.230
 

  على تقديرات الميزانية. %64.6بنسبة   زيادة 40,647,668.230
  

 .السنة المالية  تقديرات  18,952,000.000
 

  .تقديرات الميزانيةمن % 7.0بنسبة    اإليرادات المحصلة  1,335,057.640
 

  على تقديرات الميزانية. %(93.0) بنسبة    نقص (17,616,942.360)
  

  مجموعات  
  الزيادة

  المبلغ 
  مجموعات 

  النقص  
  المبلغ 

 مجموعة     
162  

(13,800,000.000) 

    
 مجموعة 

 163  
)3,816,942.360 ( 

إجمالي مجموعات  
  الزيادة

  
إجمالي مجموعات  

 النقص 
(17,616,942.360)  

  ) 17,616,942.360(  إجمالي الفرق للباب 
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 وفيما يلي تفصيل مجموعات الباب حسب الترتيب التسلسلي:

 
  المالية: المتداولة غيرإيرادات التخلص من األصول غير -  162مجموعة 

 
  

 المالية. غير األصول مبيع من المحصلة المبالغ المجموعة هذه تشمل  
 
  

 وتشمل هذه المجموعة على:  
 
  

 الملموسة. المالية غير المتداولة غير األصول من التخلص إيرادات – )1621(فئة 
 
  من األراضي. التخلص إيرادات - )162101(بند   -
  

  

  

 

  إيرادات فروقات تغير أسعار العملة: -  163مجموعة 
 

ــعار تغير عن تنتج باإليرادات التي النوع هذا يحمل       بالعملة مقارنة األجنبية العمالت أسـ
 الكويتي. الدينار مقابل األجنبية العمالت بعض صرف أسعار تثبيت تظهر نتيجة والتي الوطنية

 
إيرادات فروقات تغير   –  )163101(وبند واحد   )1631(وتشــمل هذه المجموعة فئة واحدة 

  أسعار العملة.
  

 
  

 .السنة المالية  تقديرات 13,800,000.000
 

  .الميزانيةتقديرات من % 00.0بنسبة    اإليرادات المحصلة 0,000,000.000
 

  على تقديرات الميزانية. %(100)بنسبة    نقص (13,800,000.000)
  

 .السنة المالية  تقديرات 5,152,000.000
 

  .تقديرات الميزانيةمن % 25.9بنسبة    اإليرادات المحصلة 1,335,057.640
 

  على تقديرات الميزانية. %74.1)(  بنسبةنقص   (3,816,942.360)
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  ا: االعتمادات اإلضافية والمنقولة ـثاني
  
  
  
  

  :اإلضافية االعتمادات   -أ 
  
  
  

ــة       ــة الســنة المالي ــذ ميزاني ــغ  2020/2021اســتدعى تنفي ــادات إضــافية بمبل ــرخيص اعتم ــب ت طل
 :  مليون دينار موزعة كاآلتي 600,000,000.000

 

 
ــاب  600,000,000.000 ــامن الب ــبة  مصــروفات وتحــويالت أخــرى  – الث  بنس

   . من جملة االعتمادات اإلضافية 100%
  

 
 

 
   ربط الباب المختص: المنقولة من والى البنود في حدود االعتمادات  -ب
  
 
 

للمادتين      رقم    24،  22استنـادا  بالقانون  المرسوم  إعداد   1978لسنة    31من  بقواعد  الخاص 
الختامي والحساب  تنفيذها  والرقابة على  العامة  التعميم رقم    الميزانيات  الصادر   1992لسنة    2والى 

ة بشأن شروط التعديل بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية والذي يرخص  عن وزارة المالي 
  بالنقل بين البنود والبرامج.

 
والتي ال تؤثر    2020/2021فقد بلغت جملة االعتمادات المنقولة من والى البنود خالل السنة المالية     

اعت  الميزانية علـى مست على  أبواب المصروفاتماد  بلغت نسبته   1,882,617,222.693 وى  ، حيث 
 . %8.5إلى إجمالي اعتمادات المصروفات بعد التعديل 
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  : عتمادات المنقولة لكل باب على حدة فقد بلغت اآلتيلالأما بالنسبة    
 
  
  
  

   تعويضات العاملين  – الباب األول  682,304,771.255
  . من جملة المنقول  %36.2بنسبة 

  
 السلع والخدمات –  الباب الثاني  198,166,780.498

  .من جملة المنقول% 10.5بنسبة  
   

   تكلفة التمويل  – الرابعالباب   000.000
  .من جملة المنقول % 00.0بنسبة 

  
 اإلعانات  – الخامس الباب   000.000

    .ل من جملة المنقو % 00.0بنسبة 
  

 المنح   – باب السادسال  201,556,709.215
  .  جملة المنقول من   %10.7 بنسبة

  
 المنافع االجتماعية   –  الباب السابع  3,396,233.282

  . ن جملة المنقولم% 0.2  بنسبة
  

مصروفات وتحــويالت   –الباب الثامن    637,242,927.443
 أخرى  
  . جملة المنقولمن  %33.8  بنسبة

  
 –متداولة  شراء األصول غير باب    159,949,801.000

  . من جملة المنقول% 8.5  بنسبة 
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  :نقول منه على مستوى أبواب الميزانيةـالتكميلي العام والم عتماداال   -ج
 
  

الطارئة    االعتماديخصص       االحتياجات  لمواجهة  الميزانية  أبواب  مستوى  على  العام  التكميلي 
الميزانية تنفيذ  عند  الحكومية  واإلدارات  بعد    بالوزارات  منه  النقل  يتم  أن  على  المالية  السنة  خالل 

  ديوان الخدمة المدنية كل فيما يخصه).  -مختصة (وزارة المالية موافقة الجهات ال

 
  
  كما يلي: 31/3/1202وقد بلغ االعتماد واعتماد الميزانية بعد التعديل والمنقول له في      

 
  
  

 
  . يةــاعتماد الميزان  103,300,000.000

  
  

 31/3/2021للوزارات واإلدارات الحكومية حتــى    المنقول (103,300,000.000)
 . من اعتماد الميزانيةتقريبا   %100  بنسبة

  
  

  % من اعتماد الميزانية .0.0بنسبة   رــوف  00.000
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  ثالثا  :  المصروفـــات : 
  

  تشمل مصروفات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية على األبواب التالية:
  

  :تعويضات العاملين  .البـاب األول 
  

  . : السلع والخدمات  الباب الثانـي
  

  : اإلعانات . الباب الخامس
  

  : المنح .  البـاب السادس
  

  .  االجتماعيةالمنافع :  الباب السابع
  

 : مصروفات و تحويالت أخرى .  الباب الثامن
  

  شراء األصول الغير متداولة: بـاب 
  

  والبنود. و الفئات ويندرج تحت كل باب من أبواب المصروفات عدد من المجموعات  
  

للسنة الماليـــــــــــة    كوميةـــــوفيما يلي عرضا إلجمالي مصـــــروفات الوزارات واإلدارات الح
  على مستوى إجمالي الميزانية :  2020/2021
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  : ) 7تحليل اإلعتمادات والمصروفات (جدول رقـم أوال:)
  

  
لها  خصصالحسابات العامة   –وزارة المالية دول المشـار إليه يتضح لنا أن ـــومن الج 

 . التعديلمالي االعتماد بعد ـمن اج % 30.9أكبر اعتماد بنسبة 
 
 

  أهم أسباب الوفر بصفة عامة إلجمالي المصروفات: 
 

   .المنظمةقرارات للصرف العالوات والبدالت والمكافآت وفقا  -
 .عدم االنتهاء من تنفيذ بعض العقود والمناقصات -
 منح المساعدات االجتماعية بحسب القوانين والقرارات المتعلقة بها.  -
 المشاريع الرأسمالية.عدم االنتهاء من تنفيذ بعض  -

  
  
  
  

  .الميزانية  اعتماد 21,555,000,000.000
  

  االعتماد التكميلي. (103,300,000.000)
  

ــة    1,882,617.222.693 المنقول ــادات  ــاد االعتم اعتم على  تؤثر  ال  والتي  البنود  والى  من 
 الميزانية .

  
  .اإلضافي االعتماد 600,000,000.000

  
 الميزانية بعد التعديل .  اعتماد  22,155,000,000.000

  
   من اعتماد الميزانية بعد التعديل . %96.1 بهبنسالمصروفات الفعلية   21,292,747,474.584

        
  من اعتماد الميزانية بعد التعديل.% 3.9بنسبة   الوفورات 862,252,525.416
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  :  ) 8تحليل اإلعتمادات والمصروفات على مستوى المجموعات (جدول رقم ثانيا: )  
  

 

  : تعويضات العاملين  –الباب األول   
 

ــمل هذا الباب تعويضــات العاملين و هي مجموع المكافآت النقدية أو العينية     ــتحقة الدفع    يش المس
   العمل الذي أداه خالل الفترة المعنية.للموظف الحكومي مقابل  

  

  
 : السلع و الخدمات  -الباب الثاني   

 

يشمل هذا الباب المصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية في سبيل تسيير أعمالها الجارية     
      ت.للحصول على المستلزمات السلعية و الخدما

  

  .الميزانية  اعتماد 7,501,905,000.000
  

  .التعديــل 0,000,000.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 7,501,905,000.000
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %99.3بنســبة    المصــروفات الفعلية 7,445,825,478.298
  مصروفات.المن جملة  %35.0وبنسبة  

  
  %6.5  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل  %0.7  بنسبة لوفرا 56,079,521.702

  .وفوراتالمن جملة  

  .الميزانية  اعتماد 3,011,451,000.000
  

  .التعديــل 000,000,000.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية  3,011,451,000.000
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %95.4بنســبة    المصــروفات الفعلية 2,873,600,241.583
  مصروفات.المن جملة  %13.5وبنسبة  

  
137,850,758.417 

 
 % 16.0وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـــل  %4.6  بنسبة لوفرا

  .وفوراتالمن جملة  
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  اإلعانات :  -الباب الخامس 
 

يشــــــمل ـهذا الـباب اإلـعاـنات وهي ـمدفوـعات ـجارـية ـبدون مـقاـبل تـقدمـها الوـحدات الحكومـية إلى       
المـشروعات على أساس مستويات أنشطتها اإلنتاجية أو أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات التي 

 تنتجها أو تبيعها أو تصدرها أو تستوردها.
 

 
  المنح : -الباب السادس  

 
) وهي تحويالت جارية أو رأس مالية غير إجبارية من   يشمل هذا الباب المنح ( مصروفات     

وحدة حكومية إلى حكومات أجنبية أو منظمات دولية أو وحدات حكومية أخرى و تصنف المنح  
  أوال حسب نوع الوحدة المتلقية للمنحة ثم ما إذا كانت المنحة جارية أو رأس مالية. 

 

  .الميزانية  اعتماد 577,571,000.000
  

  .التعديــل 000,000,000.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية  577,571,000.000
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %96.4بنســبة    المصــروفات الفعلية  556,663,178.047
  مصروفات.المن جملة   %2.6وبنسبة  

  
  %2.4  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل  %3.6  بنسبة لوفرا 20,907,821.953

  .وفوراتالمن جملة  

  .الميزانية  اعتماد 5,432,467,000.000
  

  .التعديــل 000,000.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 5,432,467,000.000
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %100بنســـبة    المصـــروفات الفعلية 5,432,467,000.000
  مصروفات.المن جملة  %25.5وبنسبة  

  
  %0.0  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل  %0.0  بنسبة لوفرا 00,000,000.000

  .وفوراتالمن جملة  
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        المنافع اإلجتماعية: -الباب السابع  
 

يشمل هذا الباب المنافع االجتماعية وهي تحويالت نقدية أو عينية لحماية المجتمع بأسره أو فئات     
 معينة منه من مخاطر إجتماعية معينة. 

 

 
  مصروفات و تحويالت أخرى :  –الباب الثامن  

 
في        ذكرها  يرد  لم  المصروفات  أخرى من  أنواع  وهي  المصروفات األخرى  الباب  هذا  يشمل 

 األبواب السابقة كإيجار أصول طبيعية و مصروفات أخرى متنوعة وخسائر فروقات تغيير عملة.
 

  .الميزانية  اعتماد 866,417,000.000
  

  .التعديــل 000,000,000.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 866,417,000.000
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %97.8بنســبة    المصــروفات الفعلية 847,154,134.076
  مصروفات.المن جملة   %4.0وبنسبة  

  
  %2.2  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل  %2.2  بنسبة لوفرا 19,262,865.924

  .وفوراتالمن جملة  

  .الميزانية  اعتماد 1,853,469,000.000
  

  .التعديــل 600,000,000.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 2,453,469,000.000
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %97.6بنســبة    المصــروفات الفعلية 2,394,328,976.988
  مصروفات.المن جملة  %11.2وبنسبة  

  
  %6.9  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل  %2.4  بنسبة لوفرا 59,140,023.012

  .وفوراتالمن جملة  
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  : شراء األصول الغير متداولة 
 

يشمل هذا الباب األصول الثابتة الملموسة التي تستخدم بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات    
 إنتاج لمدة تزيد عن عام. 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الميزانية  اعتماد 2,311,720,000.000
  

  .التعديــل 00,000.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية  2,311,720,000.000
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %75.4بنســبة    المصــروفات الفعلية 1,742,708,465.592
  مصروفات.المن جملة   %8.2وبنسبة  

  
ــبة لوفرا 569,011,534.408 ــل  %24.6  بنسـ ــبة  من اعتماد الميزانية بعد التعديــــــ   وبنسـ

  .وفوراتالمن جملة  66.0%
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ــ تحليل اإلعت) ثالثا:    ) :  9ستوى الوظائف (جدول رقم ـمادات والمصروفات على مـ

  
  

 ) الخدمات العمومية العامة : 701
 

 
  ) الدفــــاع :  702

 

  

  .الميزانية  اعتماد 7,444,433,850.000
  

  .التعديــل  555,663,969.941
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 8,000,097,819.941
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %98.6بنســبة    المصــروفات الفعلية  7,887,157,878.290
  من جملة مصروفات الباب. %37.0وبنسبة  

  
  %13.1  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديــل  %1.4  بنسبة لوفرا 112,939,941.651

  .من جملة وفورات الباب

  .الميزانية  اعتماد 2,084,327,694.000
  

  .التعديــل 3,081,935.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 2,087,409,629.000
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %96.0بنســبة    المصــروفات الفعلية 2,004,531,263.897
  من جملة مصروفات الباب. %9.4وبنسبة  

  
  %9.6  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل  %4.0  بنسبة لوفرا 82,878,365.103

 .من جملة وفورات الباب
  



 

   - 49 -   

  ) النظام العام وشؤون السالمة العامة :  703 
  
 

 
 

  الشؤون االقتصادية : ) 704
 

 
 

  

  .الميزانية  اعتماد 1,591,437,352.000
  

  .التعديــل 35,086,553.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 1,626,523,905.000
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %94.6بنســبة    المصــروفات الفعلية 1,538,667,378.819
  من جملة مصروفات الباب. %7.2وبنسبة  

  
  %10.2  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديــل  %5.4  بنسبة لوفرا 87,856,526.181

 .من جملة وفورات الباب
  

  .الميزانية  اعتماد  2,261,616,210.000
  

  .التعديــل ) (9,103,705.542
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 2,252,512,504.458
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %82.7بنســبة    المصــروفات الفعلية 1,863,279,312.614
  من جملة مصروفات الباب. %8.8وبنسبة  

  
ــبة لوفرا 389,233,191.844 ــل  %17.3  بنسـ ــبة  من اعتماد الميزانية بعد التعديــــــ   وبنسـ

 .من جملة وفورات الباب 45.1%
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 حماية البيئة : ) 705
 

 
 
  اإلسكان و مرافق المجتمع :  ) 706

 

 

  .الميزانية  اعتماد 120,830,870.000
  

  .التعديــل  18,744,879.703
  

 .بعد التعديل  الميزانيةاعتماد   139,575,749.703
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %98.3بنســبة    المصــروفات الفعلية 137,138,365.066
  من جملة مصروفات الباب. %0.6وبنسبة  

  
  %0.3  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل  %1.7  بنسبة لوفرا  2,437,384.637

 .من جملة وفورات الباب
  

  .الميزانية  اعتماد 1,911,303,510.000
  

  .التعديــل (20,147,470.000)
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 1,891,156,040.000
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %98.1بنســبة    المصــروفات الفعلية 1,856,594,483.527
  من جملة مصروفات الباب. %8.7وبنسبة  

  
  %4.1  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل  %1.9  بنسبة لوفرا 35,561,556.473

 .من جملة وفورات الباب
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 :  الصحة )   707
  
  

 
  

  :  والثقافة والترفيهالدين )  708
 

 

  .الميزانية  اعتماد 2,409,283,200.000
  

  .التعديــل 623,685.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 2,409,906,885.000
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %97.8بنســبة    المصــروفات الفعلية 2,355,907,060.854
  من جملة مصروفات الباب. %11.1وبنسبة  

  
  %6.3  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل  %2.2  بنسبة لوفرا 53,999,824.146

 .من جملة وفورات الباب
  

  .الميزانية  اعتماد 597,605,200.000
  

  .التعديــل 42,914,064.341
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 640,519,264.341
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %95.3بنســبة    المصــروفات الفعلية 610,307,485.117
  من جملة مصروفات الباب. %2.9وبنسبة  

  
  %3.5  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل  %4.7  بنسبة لوفرا  30,211,779.224

 .من جملة وفورات الباب
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 :  التعليم)   709
 

 
 

  : الحماية اإلجتماعية)  710
 

 

  .الميزانية  اعتماد 2,643,135,354.000
  

  .التعديــل (972,802.866) 
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 2,642,162,551.194
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %98.2بنســبة    المصــروفات الفعلية 2,595,780,353.743
  من جملة مصروفات الباب. %12.2وبنسبة  

  
  %5.4  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل  %1.8  بنسبة لوفرا 46,382,197.451

 .من جملة وفورات الباب
  

  .الميزانية  اعتماد 491,026,760.000
  

  .التعديــل (25,891,108.637)
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 465,135,651.363
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %95.5بنســبة    المصــروفات الفعلية 444,383,892.657
  من جملة مصروفات الباب. %2.1وبنسبة  

  
  %2.4  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل  %4.5  بنسبة لوفرا 20,751,758.706

 .من جملة وفورات الباب
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  على ربط الميزانية : تؤثر االعتمادات المنقولة من والى البنود والتي ال ) رابعا:
  
 

 
ــة المخصص      ــر على جملة اعتماد الميزاني ــ ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثي

ه ــه إال انه في الوقت  نفـس يعتبر خروج عن خطة الميزانية الموضـوعة لبنود هذا الباب والتي   لــــ
  . يكون سببها الظروف الطارئة التي قد تطرأ على هذه الخطة

  
 

  وفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة مناقالت بين بنودها :

 

 

  
  وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية .

 

 

  

  من والى البنود في حدود ربط الباب : إجمالي المنقول 1,882,617,222,693
  

ــاـبات الـعاـمة  –وزارة الـمالـية   828,326,917.852 إجـمالي  من  % 44.0بنســــــبة     الحســـ
  االعتمادات المنقولة.

  
  من إجمالي االعتمادات المنقولة. %15.1بنسبة    التربيةوزارة  285,048,615.294

  
والمــاء  وزارة 131,127,300.000 االعتمــادات  من%  7.0بنســـــبــة    الكهربــاء   إجمــالي 

  المنقولة.
  

  المنقولة. إجمالي االعتمادات من %6.1بنسبة    الدفاعوزارة  115,598,824.000
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تحليـل المصروفـات النقدية والمصروفات القيديـة لجملة المصروفات (جدول    ) خامسا:
 :)  13رقم 

  
 

 
  

التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف أو شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم       المبالـغ  وهي 
المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات الحكومية لحســــــاب خصوم إلغاءها وكذلك  

  مبالــغ مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات الميزانية. 
  

  
القيدية لو       نسبة للمصروفات  أعلى  الماليةوكانت  العامة-زارة  من   %  47حيث تمثل    الحسابات 

من %    25.4  ةبـة وبنسـي ــــات الفعل فلة المصرو ممن ج   %   8.1  وبنسبة  ةديـــالمصروفات القي جملة  
  الحسابات العامة .-جملة مصروفات وزارة المالية

  
 
  
  
  
  
  
  
  

 

    إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي: 21,292,747,474.584
  

 الفعلية. من جملة المصروفات %82.7 بنسبة   مصروفات نقدية 17,599,931,456.107
  

   من جملة المصروفات  %17.3  بنسبة مصروفات قيديه 3,692,816,018.477
  الفعلية.
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 ) : 10تحليل االعتمادات والمصروفات لخطة التنمية (جدول رقم  )  ا:سادس
  

 
 

ــغالوزارة  وقد كانت         ــبة لمصــروفات خطة التنمية وهي   األش من   %59.0صــاحبة أعلى نس
 . 274,821,105.666جملة المصروفات بمبلغ  

  

 اعتماد الميزانية.  ا   588,525,890.000
  

 التعديل. (26,378,193.000)
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 562,147,697.000
  

 .من اعتماد الميزانية بعد التعديل  %82.9بنسبة    المصروفات الفعلية 466,168,916.724
  

 من اعتماد الميزانية بعد التعديل.% 17.1بنسبة    الوفر المحقق 95,978,780.276
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  يد : ـــــتمه    

 
  

  تعويضات العاملين : : األول الباب    
  

  
 الدفع المـستحقة العينية أو  النقدية المكافآت مجموع على العاملين تعويـضات الباب هذايـشمل    

 على ثالثيشـــــتـمل ـهذا الـباب المعنـية و  الفترة خالل أداه اـلذي العـمل الحكومي مـقاـبل للموظف
  -مجموعات:

 
  

  : أجور ورواتب – 211مجموعة  
  :  اجتماعيةمساهمات   – 212مجموعة  
  :  تعويضات عاملين محتسبة – 213مجموعة  

 
 
 
 
  

  وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب :
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             تعويضات العاملين –تحليل إعتمادات ومصروفات الباب ااألول   أوال:)
  :  ) 7(جدول رقـم 

 
 

  
 

 

لها أكبر اعتماد بميزانية    أن وزارة التربية خصصومن الجـــــــــدول المشـــار إليه يتضح لنا      
  من اجـمالي االعتماد بعد التعديل للبـاب األول . % 25.2األول بنسبة الباب

 
 

  تركز الوفر في الجهات التالية :  
 
 

 وزارة المواصالت .  -
  . وزارة االشغال العامة -
 األمانة العامة. –مجلس الوزراء  -
 

 تعويضات العاملين: -أهم أسباب الوفر بصفة عامة في الباب األول 
  
 

 وظائف ودرجات شاغرة في بعض الجهات الحكومية.  -
 

 . المنظمةلقرارات لصرف العالوات والبدالت والمكآفات وفقا  -

 الميزانيـة.  اعتماد 7,501,905,000.000
  

 االعتماد التكميلي. 103,300,000.000
  

المنقولــة   682,304,771.255 البنود والتي ال تؤثر على االعتمــادات  من والى 
 اعتماد الميزانية .

  
 اإلضافي. االعتماد 00,000,000.000

  
 الميزانية بعد التعديل .  اعتماد 7,501,905,000.000

  
ــبة  المصـــروفات الفعلية   7,445,825,478.298 من اعتماد الميزانية  %  99.3بنسـ

    بعد التعديل .
      

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل. %0.7بنسبة   الوفورات 56,079,521.702
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العاملين  على مستوى تعويضات    –ثانيا: ) تحليل اعتمادات ومصروفات الباب األول   
 ) : 8المجــموعات والبـــنود   (جدول رقم 

  
  
 

  أجور ورواتب :  – 211المجموعة 
 

 أربـاب جانب  من  المـدفــوعـة الحكومة موظفي  تعويضات جميع من والرواتب األجور تتألف     
 المـجموعـــــة هـــذه وتشمل الخدمة، نهاية وتعويضات االجتماعية المساهمات عدا فيــــما العمل

 أجور من باالستقطاع المدفوعة  االجتماعية المساهمات بها وتــدرج عيـناً،  أو  نقـداً  يؤدى ما
  العاملين.  ورواتب

 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

  
  

  المجموعة من الفئات التالية: وتتكون هذه 
  
  
  
  
  
  
  
  

 الميزانيـة .  اعتماد 6,888,250,470.000
  

 .التعديــل 95,714,349.971
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 6,983,964,819.971
  

اد الميزانـية بـعد    %99.3بنســــــبة    المصـــــروـفات الفعلـية 6,935,989,240.093 من اعتـم
 من جملة مصروفات الباب. %93.2وبنسبة    التعديل

  

  وبنســبة  من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــــل  %0.7بنســبة   لوفرا 47,975,579.878
 .من جملة وفورات الباب 85.5%
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  أجور ورواتب نقدية  :  – 2111فئة 
  

 عدا  جهد، أو  عمل نظير يؤدونه ما مقابل العاملين إلى نقدية مدفوعات من الفئة هذه تتألف    
 األجــور وكذلك األساسية، والرواتب األجور الفئة هذه في وتدرج  االجتماعية، التأمينات

 والعالوات.  والبدالت المكافآت مثـل المتــــغيرة
 
  

 المصروفات الفعلية للبنود:
 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 
  
 

 

   

ــبة :  211103 ويعتبر بند ــرف عليها  بنس من    %  .262 العالوات والبدالت أعلى البنود التي تم الص
  إجـمالي الفئة .

  

  6,842,097,730.000 
 

 الميزانيـة .  اعتماد
  

 .التعديــل 95,548,517.966
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 6,937,646,247.966
  

من اعتماد الميزانية بعد    %99.3بنســــبة    المصـــــروفات الفعلية 6,891,610,955.877
 من جملة مصروفات الباب.  % 92.6التعديل  

  

من اعتـماد الميزانـية بـعد التـعدـيل وبنســــــبة    %0.7بنســــــبة   الوفر 46,035,292.089
 من جملة وفورات الباب. 82.1%

  

 األجور والرواتب األساسية :  211101بند  1,567,957,495.905
  

 العقود :  211102بند  626,867,050.494
  

 العالوات والبدالت :  211103بند  4,289,696,838.450
  

 اإلجازات الدراسية والبعثات :  211104بند  10,395,227.166
  

 المنتدبين والمعارين :  211105بند  2,032,760.566
  

 المكافآت :  211106بند  394,661,583.296
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  أجور ورواتب عينية :   – 2112فئة 
 

 لموظفيـها الحكومـية الجـهات تـقدمـها التي لتموـيل المزاـيا العينـية ـمدفوـعات الفـئة ـهذه تشــــــمل
  خدمات. من ما يؤدونه مقابل المستحقين

 
 

  
 
 

      : المصروفات الفعلية للبنود
     

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 
  

  
  

    
من  %97.4إسكان الموظفين أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة   : 211203 ويعتبر بند 

  اجمالي الفئة.
  
  
  
  

  

       46,152,740.000 
 

 اعتماد الميزانيـة .
  

 التعديــــل . 165,832.005
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 46,318,572.005
  

من اعتـماد الميزانـية بـعد    %95.8بنســــــبة  المصـــــروـفات الفعلـية   44,378,284.216
 من جملة مصروفات الباب. %0.6التعديل وبنسبة  

  

وبنســــــبة    من اعتـماد الميزانـية بـعد التـعدـيل  %4.2الوفر بنســــــبة   1,940,287.789
 من جملة وفورات الباب. 3.5%

  

  تذاكر سفر:  211201بند  1,152,810.656
  

   

  إسكان الموظفين:  211203بند  43,225,473.560
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  مساهمات إجتماعية :  – 212المجموعة 
 

 الحـكومية الوحـدات تؤديها  مــدفوعات وهي االجتماعية  المساهمات المجموعة هذه تشمل     
 في بما لموظفيها، اجتماعية منافع في الحق على للحصول التـــأمين االجتماعي بــرامج إلى
  . تقاعد ومنافع تقاعد معاشات ذلك

 
 

 وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية : 
 

  
  التأمينات : – 2121فئة 

 
 

بالقطاع االجتماعية التأمينات بمؤسسة سنويا الحكومة به تساهم ما الفئة هذه تشمل  للعاملين 
  من الكويتيين.  الحكومي

  

     492,540,530.000 
 

 اعتماد الميزانيـة . 
  

 التعديــــل .  3,414,588.029
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 495,955,118.029
  

من اعتماد الميزانية بعد   % 98.4بنسبة المصروفات الفعلية   487,898,315.554
 من جملة مصروفات الباب. %6.6التعديل وبنسبة 

  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة   %1.6بنسبة الوفر  8,056,802.475
 من جملة وفورات الباب.% 14.4

  

485,588,090.000 
 

 اعتماد الميزانيـة . 
  

 التعديــــل .  2,122,578.029
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 487,710,668.029
  

من اعتماد الميزانية   % 98.8بنسبة المصروفات الفعلية   481,879,898.531
 من جملة مصروفات الباب . %6.5بعد التعديل وبنسبة 

  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة   %1.2بنسبة الوفر  5,830,769.498
  من جملة وفورات الباب. % 10.4
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 المصروفات الفعلية للبنود:
 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 
 

 
 

 
  

   
في التأمينات االجتماعية أعلى البنود التي تم الصرف   حصة الحكومة  : 212101 ويعتبر بند

    من إجـمالي الفئة . %50.3عليها  بنسبة 
 

 
 
 

  التأمين الصحي  :  – 2122فئة 
 
 

 وللكويتيين .  الكويتيين لغير الصحي التأمين مقابل المدفوعة المبالغ الفئة هذه تشمل    
 

 

  
  

 حصة الحكومة في التأمينات االجتماعية : 212101بند  242,448,059.081
  

 الحكومة في التامين التكميليحصة : 212102بند  195,286,244.450
  

 حصة الحكومة في صندوق زيادة المعاشات : 212103بند  44,145,595.000
  

5,324,740.000 
 

 اعتماد الميزانيـة . 
  

 التعديــــل .            (116,650.000)
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 5,208,090.000
  

الفعلية   3,462,351.165 بعد    %66.5بنسبة  المصروفات  الميزانية  اعتماد  من 
 من جملة مصروفات الباب.   % 0.0   التعديل وبنسبة 

  

وبنسبة  %  33.5بنسبة  الوفر   1,745,738.835 التعديل  بعد  الميزانية  اعتماد  من 
 من جملة وفورات الباب. % 3.1
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 المصروفات الفعلية 
 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية : 
  

      
  

 
  مواطني دول مجلس التعاون: التأمينات على  – 2123فئة 

  
  

 دول مواطني تأمينات في العمل صاحب حصة عن المدفوعة المبالغ بقيمة النوع هذا يحمل   
   .العربية لدول الخليج التعاون مجلس

  
  

 
  
  
  
  
  

2,965,516.345  
  

496,834.820 

  تأمين صحي لغير الكويتين  : 212201
  

 لكويتين لتأمين صحي  : 212202
  

1,627,700.000 
 

 اعتماد الميزانيـة . 
  

 التعديــــل .  1,408,660.000
  

 التعديل .اعتماد الميزانية بعد  3,036,360.000
  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %84.2   بنسبةالمصروفات الفعلية   2,556,065.858
 من جملة مصروفات الباب . %0.0وبنسبة 

  

 من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة  %15.8   بنسبةالوفر  480,294.142
 من جملة وفورات الباب. % 0.9
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 الفعلية المصروفات 

  
  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية : 

  
 

                                       
 
  

  تعويضات عاملين محتسبة :  – 213المجموعة 
  

 

 إلى مباشرة بصورة بتقديمها الحكومية الوحدات تقوم  التي التعويضات المجموعة  هذه تشمل    
 أمثلتها ومن تقاعد معاشات صندوق أو  تأمين مشروع إشراك دون مواردها الخاصة من موظفيها

 خدمتهم .  نهاية في موظفيها إلى بدفعها الحكومية تلتزم الوحدات التي الخدمة نهاية تعويضات
 

 

 
  

  :فئة واحدة وتتكون هذه المجموعة من 
  
  
  

                                            التأمينات على مواطني دول مجلس التعاون:  212301 2,556,065.858

17,814,000.000 
 

 اعتماد الميزانيـة 
  

 التعديــــل .  4,171,062.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 21,985,062.000
  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل   % 99.8بنسبة المصروفات الفعلية   21,937,922.651
 من جملة مصروفات الباب . %0.3 وبنسبة 

  

  %0.1 من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة  %0.2بنسبة الوفر  47,139.349
 من جملة وفورات الباب.
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 تعويضات نهاية الخدمة: – 2131فئة 

 
 تنص لما اً  وفق الكويتيين غير للموظفين خدمة نهاية كمكافأة الدولة تدفعه بما النوع هذا يحمل   

رقم  عقودهم عليه بالقانون  للمرسوم  التنفيذية  واللوائح  للقرارات  طبقا  المكافآت  احتساب  ويتم 
مـ  15/1979 إقـرارها  تـم  التي  الملحقة  بالجهات  الخاصة  واللوائح  المدنية  الخــدمة  شـأن  ن في 

  مجــلس التعاون الخليجي.
 
 
 

 المصروفات الفعلية 
 

  : بند واحدوتتكون هذه الفئة من  
 
 
 

 

 

 
 

  :   االعتماد التكميلي   – 219المجموعة 
 

     
 

 

  
   

    تعويضات نهاية الخدمة:  213101 21,937,922.651

103,300,000.000 
 

 اعتماد الميزانيـة 
  

(103,300,000.000) 
 

 التعديــــل . 
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 00,000,000.000
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تعويضات العاملين  على مستوى   –الباب اإلول  تحليل اعتمادات ومصروفات)    ثالثا:
  ) : 9الوظائف (جدول رقم  

 
 

  ) الخدمات العمومية العامة : 701
 

 

 
 
 
 
 
 

  ) الدفاع: 702
 

 
 

 
 

 

871,634,590.000 
 

 الميزانيـة .  اعتماد
  

 التعديـــــل .  (95,124,796.299)
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 776,509,793.701
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %98.1بنســبة    المصــروفات الفعلية 761,664,884.902
 من جملة مصروفات الباب. %10.2وبنسبة  

  

14,844,908.799 
 

 
 

 
 
 
 

وبنســبة  اعتماد الميزانية بعد التعديل  من    %1.9بنســبة    الوفر المحقق
  من جملة وفورات الباب . 26.5%

1,260,585,000.000 
 

 الميزانيـة .  اعتماد
  

 التعديـــــل .  2,187,000.000
  

1,262,772,000.000 
 

 اعتماد الميزانية بعد التعديل .
  

1,255,244,602.983 
 

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %99.4بنســبة    المصــروفات الفعلية
 من جملة مصروفات الباب. %16.9وبنسبة  

  

التعــديــل  من    %0.6بنســـــبــة    الوفر المحقق 7,527,397.017 بعــد  الميزانيــة  اعتمــاد 
 من جملة وفورات الباب . % 13.4وبنسبة
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 ) النظام العام وشئون السالمة العامة :703
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 ) الشئون االقتصادية:704
 

 
 

 
 

 
 
 

 

1,041,562,000.000 
 

 الميزانيـة .  اعتماد
  

 التعديـــــل .  40,646,836.000
  

1,082,208,836.000 
 

 اعتماد الميزانية بعد التعديل .
  

1,079,986,327.906 
 

من اعتماد الميزانية بعد التعديل   % 99.8 بنسبة المصروفات الفعلية  
 .من جملة مصروفات الباب %14.5 وبنسبة 

  

2,222,508.094 
 

من اعتماد الميزانية بعد التعديل  % 0.2بنسبة الوفر المحقق 
 من جملة وفورات الباب .  %4.0 وبنسبة 

  

418,544,520.000 
 

 الميزانيـة .  اعتماد
  

 التعديـــــل .  33,041,358.458
  

 الميزانية بعد التعديل .اعتماد  451,585,878.458
  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة   %96.2 المصروفات الفعلية 434,501,290.784
 من جملة مصروفات الباب.  % 5.8

  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %3.8بنسبة الوفر المحقق  17,084,587.674
 .من جملة وفورات الباب  %30.5 وبنسبة 

  



  
 

    - 68 -

 ) حماية البيئة  : 705
 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 ) اإلسكان ومرافق المجتمع :706
  

 

 
  
  

61,362,900.000 
 

 الميزانيـة .  اعتماد
  

 التعديـــــل .  413,100.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 61,776,000.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %97.6   بنـسبة  المـصروفات الفعلية 60,282,928.064
 من جملة مصروفات الباب. %0.8 وبنسبة  

  

وبنســبة  اعتماد الميزانية بعد التعديل  من    %2.4بنســبة    الوفر المحقق 1,493,071.936
 من جملة وفورات الباب . 2.7%

  

379,870,300.000 
 

 الميزانيـة .  اعتماد
  

 التعديـــــل .  (18,086,290.000)
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 361,784,010.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %99.6 بنسـبة    المصـروفات الفعلية 360,198,187.909
 من جملة مصروفات الباب. %4.8 وبنسبة  

  

اعتمـاد الميزانيـة بعـد التعـديـل  من    %0.4 بنســـــبـة    الوفر المحقق 1,585,822.091
 من جملة وفورات الباب . %2.8 وبنسبة  
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 ) الصحة:707

 

 
 
 
 

 

 
 
 

  

 ) الدين والثقافة والترفيه :  708
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

1,063,537,000.000 
 

 الميزانيـة .  اعتماد
  

 التعديـــــل .  118,000.000
  

1,063,655,000.000 
 

 اعتماد الميزانية بعد التعديل .
  

1,059,111,909.509 
 

من اعتماد الميزانية بعد التعديل   % 99.6   بنسبةالمصروفات الفعلية  
 من جملة مصروفات الباب. %14.2 وبنسبة 

  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %0.4بنسبة الوفر المحقق  4,543,090.491
 من جملة وفورات الباب .  % 8.1 وبنسبة 

  

440,895,940.000 
 

 الميزانيـة .  اعتماد
  

 التعديـــــل .  34,073,219.841
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 474,969,159.841
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل من % 98.7   بنسبة  المصروفات الفعلية 468,579,898.604
 من جملة مصروفات الباب . %6.3 وبنسبة 

  

اعتمـاد الميزانيـة بعـد التعـديـل  من    %1.3 بنســـــبـة    الوفر المحقق 6,389,261.237
  من جملة وفورات الباب . %11.4 وبنسبة  
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  ) التعليم :709
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  اإلجتماعية :) الحماية 710
 
 
 

 

1,920,191,000.000 
 

 الميزانيـة .  اعتماد
  

 التعديـــــل .  1,513,372.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 1,921,704,372.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من%  100بنســـبة    المصـــروفات الفعلية 1,921,315,497.637
 من جملة مصروفات الباب. %25.8وبنسبة  

  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنســبة  %  0.0  بنســبةالوفر المحقق   388,874.363
 . من جملة وفورات الباب 7.0%
  

43,721,750.000 
 

 الميزانيـة .  اعتماد
  

 التعديـــــل .  1,218,200.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 44,939,950.000
  

من اعتماد الميزانية بعد   %100.0  بنسبةالمصروفات الفعلية   44,939,950.000
 من جملة مصروفات الباب. % 6.0التعديل وبنسبة 

  
من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة   %0.0 بنسبة الوفر المحقق  0,000,000,000.000

 من جملة وفورات الباب . 0.0%
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  تعديالت الميزانية  : ) :  رابعا
 

 
  االعتماد التكميلي :  -أ 

 
 

 
  

 
 
 

 على ربط الميزانية :  االعتمادات المنقولة من والى البنود والتي ال تؤثر -ب 
  
 
 
 

 
 
 
 

ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثيــر على جملة اعتماد الميزانيـة المخصص     
لـه إال انه في الوقت  نفسه يعتبر خروج عن خطة الميزانية الموضوعة لبنود هذا الباب والتي يكون 

  تطرأ على هذه الخطة . سببها الظروف الطارئة التي قد 
 

 
 

 
 
 

 

 الميزانيـة .  اعتماد 103,300,000.000
  

 للوزارات واالدارات الحكومية.  ( المنقول للبنود )التعديل   (103,300,000.000)
  

 الوفر المحقق 00.000
  

 من والى البنود في حدود ربط الباب : إجمالي المنقول 682,304,771.255
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  وفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة مناقالت بين بنودها :
  

 
 
 

 
 

 

 
   * وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية. 

 
 
 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المنقولة. من إجمالي االعتمادات %39.3  بنسبةالـتـربيــة  وزارة   268,477,328.294
  

 المنقولة.من إجمالي االعتمادات  %  9.5بنسبة  داخليةال وزارة 64,549,768.000
  

االعتمـادات  إجمـالي  من%  6.9   بنســـــبـة  وزارة الكهربـاء والمـاء 46,962,940.000
 المنقولة .

  
 االعتمادات المنقولة . إجمالي من% 5.5  بنسبة الدفاعوزارة  37,523,803.000

  

 إجمالي  من%  5.2  بنســبة  األوقاف و الشــئؤون االســالميةوزارة   35,807,250.000
 االعتمادات المنقولة .
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تعويضات   –تحليـل المصروفـات النقدية والمصروفات القيديـة األول  ) خامسا :
  ) : 13العاملين(جدول رقم 

 
  

 

 
 
 

التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف أو شيكـات تقـرر صرفهـا      لمستحقيهـا وتـم وهي المبالـغ 
إلغاءها وكذلك المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات الحكومية لحســــــاب خصوم 

  مبالــغ مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات الميزانية. 
 
من جملة المصروفات   %6.38حيث تمثل   ة وزارة التربيةوكانت أعلى نسبة للمصروفات القيدي   

من جملة مصروفات وزارة   % 6.5من جملة المصروفـات الفعلـــيـة وبنسبـة   %1. 4القيديـــة وبنسبة
 التربية . 

 

   إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي: 7,445,825,478.298
  

الفعلية للباب   من جملة المصـروفات%  96.3بنسـبة  مصـروفات نقدية 7,171,343,132.950
 األول.

  

الفعلية للباب   من جملة المصـروفات  %3.7  بنسـبة مصـروفات قيديه 274,482,345.348
 األول .
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  يد : ـــــتمه
  

  ات :ـــــــوالخدم السلــــــــــع :   الثاني الباب 
  
  

يشمل هذا الباب المصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية في سبيل تسيير أعمالها الجارية     
  للحصول على المستلزمات السلعية والخدمات، ويشمل التالي: 

 
 
  

  :الســــلع -  221المجموعة  
  

    :الخدمــــــات -  222المجموعة  
 
 
 
  
  

  وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب :
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السلع والخدمات على المستوى  –ومصروفات الباب الثاني  أوال :)  تحليل إعتمادات
  ) :  7اإلجمالي للباب (جدول رقـم 

 
 

 
 

ومن الجـــدول المشـار إليه يتضح لنا أن وزارة الكهربــاء والمــاء خصــص لهــا أكبــر اعتمــاد     
  من اجـمالي االعتماد بعد التعديل للبـاب الثاني.% 50.3بميزانية الباب الثاني بنسبة  

 
 

 :تركز الوفر في الجهات التالية
 

 .الصحةوزارة  -
 .الدفاعوزارة  -
 الكهرباء والماء.وزارة  -

 
 

 أهم أسباب الوفر بصفة عامة في الباب الثاني : 
 

 

  عدم استكمال تنفيذ المناقصات والعقود في بعض الجهات الحكومية.  -

 
 

 اعتماد الميزانية.  ا    3,011,451,000.000
 

مــن والــى البنــود والتــي ال تــؤثر علــى اعتمــاد اإلعتمــادات المنقولــة  198,166,780.498
 الميزانية.

  

 اإلضافياالعتماد  0,000,000,000.000
  

 الميزانية بعد التعديل.  اعتماد 3,011,451,000.000
  

   من اعتماد الميزانية بعد التعديل. %95.4بنسبة  المصروفات الفعلية   2,873,600,241.583
  

 من اعتماد الميزانية بعد التعديل. %5.0بنسبة   الوفورات 137,850,758.417
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على مستوى  السلع والخدمات  –الثاني ثانيا: ) تحليل اعتمادات ومصروفات الباب   
  ) : 8المجــموعات والبـــنود   (جدول رقم 

 
 السلــع : – 221مجموعة:

  
تتمثل في قيمة المواد والسلع التي تحصل عليها الجهة الحكومية لتحقيق األهداف التي أنشأت    

 تساعدها في تنفيذ هذه األهداف. من اجلها او 
 

  
 

  : التاليةوتتكون هذه المجموعة من الفئات  
 

 ـ قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة: 2211فئة 
  

الحكومية للحصول على مختلف قطع الغيار البسيطة  تشمل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الجهات    
 والعدد واألدوات الصغيرة.

 اعتماد الميزانية.  ا    2,001,005,400.000
 

 .التعديــل 62,140,507.326
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 2,063,145,907.326
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %97.5بنسبة    المصروفات الفعلية 2,011,130,050.805
 من جملة مصروفات الباب. %70.0وبنسبة  

  

 %37.7 وبنســبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـل %2.5بنسبة  لوفرا 52,015,856.521
 .من جملة وفورات الباب

  

41,209,410.000   
  

 عتماد الميزانية. ا 
 

(5,220,971.200)         
                  

  .التعديــل

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية         35,988,438.800
  

ــة  28,192,234.742 ــبة  المصــروفات الفعلي ــد  %78.3بنس ــة بع ــاد الميزاني ــن اعتم م
 من جملة مصروفات الباب. %1.0التعديل وبنسبة  

  
 وبنســبة مــن اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعديـــل %21.7بنســبة  لوفرا     7,796,204.058

 .من جملة وفورات الباب 5.7%
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 المصروفات الفعلية للبنود:

 
 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 

 

 
 

 

قطع غيار آالت ومعدات ميكانيكية أعلى البنود التي تم الصرف عليها    :  221112ويعتبر بند   
 من إجمالي الفئة. %55.5 بنسبة 

 

 قطع غيار آالت ومعدات نقل بري:  221101بند   3,801,408.916
 

 قطع غيار آالت ومعدات نقل جوي:  221102بند  967,704.009
  

 نقل بحري قطع غيار آالت ومعدات :  221103بند  155,545.803
  

 قطع غيار آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات :  221106بند  83,945.144
  

 %عدد وأدوات صغيرة :  221107بند  993,649.697
  

 قطع غيار آالت ومعدات اتصال  ومعدات مكتبيه:  221109بند  569,911.424
  

 قطع غيار آالت ومعدات ثقيلة:  221110بند  3,033,920.653
  

 قطع غيار معدات كهربائية:  221111بند  358,465.120
  

 قطع غيار ومعدات ميكانيكية:  221112بند  15,634,548.817
  

 قطع غيار معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة:  221113بند  648,998.500
  

 غيار معدات خاصهقطع :  221114بند  496,635.449
  

 قطع غيار معدات طبية ومختبرات ومعامل:  221115بند  100,645.662
  

 قطع غيار معدات تنظيم المرور والسير:  221116بند  711,456.187
  

 قطع غيار معدات عسكرية:  221117بند  635,399.361
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 ـ مواد وخامات : 2212فئة 

 
تشمل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الجهة الحكومية في سبيل الحصــول علــى المــواد والخامــات 

 الالزمة لتيسير أعمالها مثل األدوية والكتب واألفالم والمالبس واألغذية.
 

 

 المصروفات الفعلية للبنود:
 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
  

 

 .الميزانية  اعتماد  512,378,450.000
 

 .التعديــل (16,636,866.756)
  

 .بعد التعديل  الميزانيةاعتماد   495,741,583.244
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %93.0بنسبة    المصروفات الفعلية 460,972,587.465
 من جملة مصروفات الباب. %16.0وبنسبة  

  

 %25.2 وبنســبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـل %7.0بنسبة  لوفرا 34,768,995.779
 .من جملة وفورات الباب

  

 أدوية وعقاقير ومواد كيماوية:  221201 بند  369,995,806.196
 

 كتب:  221202 بند 5,719,305.024
  

 صحف ونشرات:  221203 بند 123,140.140
  

  أفالم وأشرطة:  221204 بند 28,099.700
  

 مالبس:  221205 بند 3,650,857.648
  

 أغذية:  221206 بند 31,057,480.197
  

 أغطية ومفروشات:  221207 بند 655,619.741
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  المصروفات الفعلية للبنود:
 

  ـ مواد وخامات: 2212تابع/ بنود فئة 
 

 

 أدوية وعقاقير ومواد كيماوية  أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة  : 221201ويعتبر بند  
 من إجمالي الفئة. 80.3%

  
 

 ـ وقود وزيوت و قوى محركة : 2213فئة 
 

تشمل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الجهــات الحكوميــة لشــراء الوقــود وزيــوت التشــغيل ومــواد 
 التشحيم والغازات: 

 قرطاسيه وأدوات مكتبية:  221208بند   4,001,932.594
  

 نباتات وبذور:  221209بند  80,270.850
  

 أعالف وأسمده:  221210بند  77,786.619
  

  برامج حاسب آلي:  221211بند  13,901,000.292
  

 مواد وخامات عسكرية:  221212بند  7,920,807.600
  

 متنوعة –مواد وخامات :  221299بند  23,760,480.864
  

 .الميزانية  اعتماد  1,354,252,000.000
  

 .التعديــل 36,715,990.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 1,390,967,990.000
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %99.5بنسبة    الفعليةالمصروفات   1,384,426,641.276
 من جملة مصروفات الباب. %48.2وبنسبة  

  

 %4.7 وبنســبة من اعتماد الميزانية بعــد التعديـــل %0.5بنسبة  لوفرا 6,541,348.724
 .من جملة وفورات الباب
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  المصروفات الفعلية للبنود:
 

  التالية: وتتكون هذه الفئة من البنود 
  

 
 

 

 %99.0وقود تشغيل المحطات أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة  :    221302ويعتبر بند    
 من إجمالي الفئة.

 
 

  ـ مياه وكهرباء :  2214فئة 

 
  تشمل هذه الفئة قيمة استهالك المياه والكهرباء التي تدفعها الجهات الحكومية وتشمل التالي : 

  

 

  

 وقود:  221301بند   12,722,788.410
  

 وقود تشغيل المحطات : 221302 بند 1,370,822,410.000
  

 زيوت وشحومات: 221303 بند 695,329.574
  

 غاز :  221304 بند 186,113.292
  

  . الميزانية اعتماد  57,160,540.000
 

  . التعديــل 47,282,355.282
  

  .بعد التعديل اعتماد الميزانية 104,442,895.282
 

اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل من  %97.2بنسبة    المصروفات الفعلية 101,538,587.327
  جملة مصروفات الباب. من %3.5  وبنسبة

  

 %2.1 وبنســبة من اعتماد الميزانية بعــد التعديـــل %2.8بنسبة  لوفرا 2,904,307.955
  .من جملة وفورات الباب
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  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 
 
 

 
  

من إجمالي  %8.78كهرباء أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة  :  221402ويعتبر بند   
 الفئة.

  
 

 

 ـ مياه معالجة : 2215فئة 
 
 يتمثل في المبالغ المدفوعة لتغطية تكلفة شراء المياه المعالجة من محطات تنقية مياه المجاري.   
 

 
 

 

 المصروفات الفعلية للبنود:
 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
  

 

 مياه:  221401بند  21,574,658.921
  

 كهرباء :  221402بند  79,963,928.406
  

 .الميزانية  اعتماد 36,000,000.000
  

 .التعديــل 000,000,000.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 36,000,000.000
  

من اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعــديل   %100بنسبة    المصروفات الفعلية 35,999,999.995
 من جملة مصروفات الباب. %1.3وبنسبة  

 

 وبنســبة اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعديـــلمــن  %00.0بنســبة  لــوفرا 0.005
 .من جملة وفورات الباب 00.0%

  

 . مياه معالجة  -221501وتتكون هذه الفئة من بند واحد وهو  35,999,999.995
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  ـ مستلزمات أخرى :  2219فئة 
 

  الفئة بقيمة المستلزمات األخرى التي لم تدرج ضمن الفئات السابقة. تشمل هذه     
 

 

 

 
 
 

 

  الخدمـــــات :  – 222مجموعة :
 

لتأدية نشاط الجهة الحكومية   تشمل هذه المجموعة تكاليف الخدمات المؤداة من الغير والالزمة   
  وتسيير أعمالها الجارية، وتشمل الفئات التالية.

 
 

 

 

  
  وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية:

 

 .الميزانية  اعتماد 5,000.000
  

 .التعديــل 000,000,000.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 5,000.000
  

   .المصروفات الفعلية 000,000,000.000
  

 . الميزانية بعد التعديـلمن اعتماد  %100بنسبة  لوفرا 5,000.000
  

 .الميزانية  اعتماد 1,010,445,600.000
  

 .التعديــل (62,140,507.326)
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 948,305,092.674
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل % 90.9بنسبة    المصروفات الفعلية 862,470,190.778
 من جملة مصروفات الباب. %30.0وبنسبة  

  

 %62.3 وبنســبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـل% 9.1بنسبة  لوفرا 85,834,901.896
  .من جملة وفورات الباب
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  ـ نقل ومواصالت:  2221فئة 
 
 

الفئة ما ينفق على انتقال ونقل الموظفين والسلع والمواد بين الجهات الحكومية وبين  تشمل هذه  
والفاكس  والتلكس  والهاتف  البرق  وخدمات  والسطحي  الجوي  نقل  تكاليف  مثل  األخرى  الجهات 
اإلذاعة  قنوات  في  االشتراك  وقيمة  البريدية  والطوابع  البريد  واشتراكات صناديق  تركيبها  أجور 

  وتشمل التالي:واالتصال، 
 
 

 

 

  المصروفات الفعلية للبنود:
 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
 
 

 

بند     بنسبة    :  222101ويعتبر  عليها  الصرف  تم  التي  البنود  أعلى  ونقل    من  %  59.8انتقال 
  إجمالي الفئة.

 

 .الميزانية  اعتماد 72,148,650.000
  

 .التعديــل (13,664,724.552)
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 58,483,925.448
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %81.8بنسبة    المصروفات الفعلية 47,846,851.214
 من جملة مصروفات الباب. %1.7وبنسبة  

  

 %7.7 وبنســبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـل %18.2بنسبة  لوفرا 10,637,074.234
 .من جملة وفورات الباب

 

 انتقال ونقل :  222101بند  28,614,269.821
  

   برق وهاتف وتلكس:  222102بند  10,120,887.154
  

 بريد:  222103بند  90,603.483
  

 قنوات أذاعه واتصال :  222104بند  9,021,090.756
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  ـ إيجارات : 2222فئة 
 
 

الحكوميــة لألغــراض المختلفــة الالزمــة تشمل هذه الفئة القيمة اإليجارية التي تدفعها الجهــات  
 لتسيير أعمالها، وتشمل التالي.

 
 
 

 
 

 
 
 

 المصروفات الفعلية للبنود:
 

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
 
 

  

 

 
 
 
 
 

 .الميزانية  اعتماد 70,891,430.000
  

 .التعديــل (9,443,632.190)
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 61,447,797.810
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %90.0بنسبة    المصروفات الفعلية 55,276,115.856
 من جملة مصروفات الباب. %1.9وبنسبة  

  

 %4.5 وبنســبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـل %10.0بنسبة  لوفرا 6,171,681.954
 .من جملة وفورات الباب

  

 إيجار مباني:  222201بند  21,475,047.017
  

 إيجار معدات نقل بري:  222202بند  24,526,428.298
  

4,046,908.704 
 

51,000.000 

   إيجار معدات نقل جوي:  222203بند 
 

   بحريإيجار معدات نقل  :  222204بند 
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 المصروفات الفعلية للبنود:
 

 ـ إيجارات: 2222تابع/ بنود فئة 
  

 

 
 

 

%  4.44إيجار معدات نقل بري أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة  :222202ويعتبر بند 
 من اجمالي الفئة.

 
 
 
 

 فئة 2223 ـ صيانة : 
 

هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الجهة الحكومية للغير مقابل قيامهم بأعمال الصيانة الالزمــة   تشمل
  والدورية لكافة ممتلكاتها من اآلالت واألثاث، وتشمل التالي:

 

 إيجار برامج حاسب آلي:  222207بند  2,552,216.549
  

 إيجار آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات:  222208بند  1,688,726.297
  

 إيجار آالت ومعدات أخرى:  222298بند  120,813.015
  

 إيجارات أخرى:  222299بند  814,975.976
  

 .الميزانية  اعتماد 175,962,840.000
  

 .التعديــل (20,363,149.306)
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 155,599,690.694
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %87.4بنسبة    المصروفات الفعلية 136,052,174.265
 من جملة مصروفات الباب. %4.7وبنسبة  

  

 وبنســبة مــن اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعديـــل %12.6بنســبة  لــوفرا 19,547,516.429
 .من جملة وفورات الباب 14.2%
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 الفعلية للبنود:المصروفات 
 

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
 

 

  

 
 

صيانة معدات طبية ومختبرات ومعامــل أعلــى البنــود التــي تــم الصــرف :    222316ويعتبر بند    
  من إجمالي الفئة 26.4% عليها بنسبة  

 

 صيانة آالت ومعدات نقل بري:  222301بند  3,716,047.322
  

 صيانة آالت ومعدات نقل جوي:  222302بند  6,778,372.043
  

 صيانة آالت ومعدات نقل بحري:  222303بند  470,170.347
  

 أثاثصيانة :  222306بند  39,665.050
  

 صيانة منشآت ومرافق:  222307بند  9,717,229.033
  

 صيانة آالت ومعدات وتكنولوجيا معلومات:  222308بند  5,063,583.857
  

 صيانة برامج حاسب آلي:  222309بند  7,234,279.587
  

   صيانة آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبيه:  222310بند  7,674,922.114
  

 صيانة آالت ومعدات ثقيلة:  222311بند  29,462,018.695
  

 صيانة معدات كهربائية:  222312بند  6,086,436.189
  

 صيانة آالت ومعدات ميكانيكيه:  222313بند  13,796,803.235
  

 صيانة معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة:  222314بند  122,552.165
  

  معدات خاصةصيانة :  222315بند  4,392,005.662
  

 صيانة معدات طبية ومختبرات ومعامل:  222316بند  35,853,161.845
  

 صيانة معدات تنظيم المرور والسير:  222317بند  4,550,834.344
  

 صيانة معدات عسكرية:  222318بند  1,094,092.777
  



 

   - 87 -   

 فئة 2224 ـ خدمات إعالمية واجتماعية : 
 
 

ــرامج  ــل الب ــة مث ــة واالجتماعي ــى الخــدمات اإلعالمي ــة تكــاليف الحصــول عل وتشــمل هــذه الفئ
  والهدايا.....الخ :التلفزيونية وتكلفة الحفالت 

 
 

 

  المصروفات الفعلية للبنود:
 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
 
 

  
 

 
 

 
 

 أعلــى البنــود التــي تــم الصــرف عليهــا بنســبة  أذاعه وتلفزيــونبرامج :  222401ويعتبر بند 
 من إجمالي الفئة. %48.8

 

 .الميزانية  اعتماد 47,210,600.000
  

 .التعديــل (3,695,055.090)
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 43,515,544.910
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %65.3بنسبة    المصروفات الفعلية 28,402,682.947
 من جملة مصروفات الباب. %1.0وبنسبة  

  
 وبنســبة مــن اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعديـــل %34.7بنســبة  لــوفرا 15,112,861.963

 .من جملة وفورات الباب 11.0%
  

 برامج أذاعه وتلفزيون:  222401بند  13,869,749.505
  

 ومجالت ونشراتإصدار كتب :  222402بند  630,664.574
  

 ضيافة وحفالت وهدايا ورحالت:  222403بند  11,120,047.208
  

 معارض محلية وخارجية:  222404بند  1,670,080.300
  

 إعالنات ودعاية:  222405بند  965,645.670
  

 خدمات اجتماعية ورياضة وثقافية:  222406بند  146,495.690
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 فئة 2225 ـ أبحاث ودراسات واستشارات:
 
 

وتشمل هذه الفئة تكاليف األبحاث والدراسات التي تقدمها بيوت الخبرة إلى الجهات الحكومية    
 حسب طبيعة وظيفة كل منها:

 

 
 

 المصروفات الفعلية للبنود:
 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 
 
  

 

من إجمالي  %98.6استشارات أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة   : 222502ويعتبر بند 
 الفئة .

 
 
 
 
 

 .الميزانية  اعتماد 66,310,350.000
  

 .التعديــل (13,720,647.134)
  

.بعد التعديل الميزانية اعتماد 52,589,702.866  
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %71.0بنسبة    المصروفات الفعلية 37,341,120.771
 من جملة مصروفات الباب. %1.3وبنسبة  

  

 وبنســبة اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعديـــلمــن  %29.0بنســبة  لــوفرا 15,248,582.095
 .من جملة وفورات الباب 11.1%

 

 أبحاث ودراسات:  222501بند  515,361.823
  

 استشارات:  222502بند  36,825,758.948
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 فئة 2226 ـ مصروفات خاصة :
 

 
  وتتمثل في المصروفات ذات الطابع الخاص العتبارات المصلحة العامة.    

 
 

 
 
 

 
  المصروفات الفعلية للبنود:

 
 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الميزانية  اعتماد 62,000,000.000
  

 .التعديــل 1,050,000.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 63,050,000.000
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %99.9بنسبة    المصروفات الفعلية 62,969,342.282
 من جملة مصروفات الباب. %2.2وبنسبة  

  
 %0.1 وبنســبة من اعتماد الميزانية بعــد التعديـــل% 0.1بنسبة  لوفرا 80,657.718

 .من جملة وفورات الباب
  

 مصروفات خاصة.   -222601وتتكون هذه الفئة من بند واحد وهو  62,969,342.282
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 فئة 2229 ـ خدمات أخرى: 
 

(الخدمات)، وتشمل تتمثل في تكاليف عدد من الخدمات األخرى التي لم ترد في فئات مجموعة  
  التالي: 

 

  
 

 المصروفات الفعلية للبنود:
  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 

  
تم الصرف عليها بنسبة    :   222999بند    ويعتبر  التي  البنود  من   %  71.3خدمات متنوعة أعلى 

  إجمالي الفئة.

 .الميزانية  اعتماد 515,921,730.000
  

 .التعديــل (2,303,299.054)
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 513,618,430.946
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %96.3بنسبة    المصروفات الفعلية 494,581,903.443
 من جملة مصروفات الباب. %17.2وبنسبة  

  

 %13.8 وبنســبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـل %3.7بنسبة  لوفرا 19,036,527.503
  .من جملة وفورات الباب

 طبع:  222901بند  7,588,994.757
  

 تأمين وعمولة:  222902بند  2,253,496.051
  

 رسوم حكومية:  222903بند  458,712.899
  

 حماية وامن:  222904بند  23,679,017.144
  

 خدمات نظافة:  222906بند  59,364,326.741
  

 خدمات المراسلين والفندقة:  222907بند  6,305,156.836
  

 والطباعةخدمات إدخال البيانات :  222908بند  1,168,040.559
  

 اشتراكات ورسوم خارجية:  222909بند  30,697,254.942
  

 تدريب:  222910بند  10,493,238.121
  

  خدمات متنوعة:  222999بند  352,573,665.393
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ثالثا : ) تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثاني – السلع والخدمات على مستوى  
 الوظائف (جدول رقم  9 ):

 
 

 701 ) الخدمات العمومية العامة :
 

 

 

 702) الدفــــاع :
 

 
  

 .الميزانية  اعتماد 189,556,510.000
  

 .التعديــل 1,258,275.797
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 190,814,785.797
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %83.8بنسبة    المصروفات الفعلية 159,847,210.691
 من جملة مصروفات الباب. %5.6وبنسبة  

  

 التعديـــلمــن اعتمــاد الميزانيــة بعــد  %16.2بنســبة  المحقـق لـوفرا 30,967,575.106
 .من جملة وفورات الباب %22.5  وبنسبة

  

 .الميزانية  اعتماد 370,411,694.000
  

 .التعديــل (11,000.000)
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 370,400,694.000
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %94.3بنسبة    المصروفات الفعلية 349,469,009.434
 من جملة مصروفات الباب. %12.2وبنسبة  

  

 وبنســبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـل %5.7بنسبة  المحقق لوفرا 20,931,684.566
 .من جملة وفورات الباب 15.2%
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 703) النظام العام وشئون السالمة العامة:

 
 

 

 704) الشئون االقتصادية:
 

 

 
 
 
 
 

 .الميزانية  اعتماد 98,451,752.000
  

 .التعديــل 348,470.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 98,800,222.000
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %86.4بنسبة    المصروفات الفعلية 85,349,768.505
 من جملة مصروفات الباب. %3.0وبنسبة  

  
 الميزانيــة بعــد التعديـــلمــن اعتمــاد  %13.6بنســبة  المحقـق لـوفرا 13,450,453.495

 .من جملة وفورات الباب %9.8  وبنسبة
 

   

 .الميزانية  اعتماد 72,720,150.000
  

 .التعديــل (1,662,163.000)
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 71,057,987.000
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %77.6بنسبة    المصروفات الفعلية 55,156,165.835
 من جملة مصروفات الباب. %1.9وبنسبة  

  

 مــن اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعديـــل %22.4بنســبة  المحقـق لـوفرا 15,901,821.165
 .من جملة وفورات الباب %11.5  وبنسبة
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 705) حماية البيئة:
 
 

 

 
 

 

 ) اإلسكان ومرافق المجتمع:706
 
 

 
 
 
 
 

 .الميزانية  اعتماد 36,895,070.000
  

 .التعديــل (322,964.297)
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 36,572,105.703
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %99.8بنسبة    المصروفات الفعلية 36,495,465.389
 من جملة مصروفات الباب. %1.3وبنسبة  

  

 وبنســبة التعديـلمن اعتماد الميزانية بعد  %0.2بنسبة  المحقق لوفرا 76,640.314
 .من جملة وفورات الباب% 0.1

 

 .الميزانية  اعتماد 1,490,118,910.000
  

 .التعديــل 1,237,490.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 1,491,356,400.000
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %99.3بنسبة    المصروفات الفعلية 1,481,257,212.166
 من جملة مصروفات الباب. %51.5وبنسبة  

  

 وبنســبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـل %0.7بنسبة  المحقق لوفرا 10,099,187.834
 .من جملة وفورات الباب 7.3%
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 ) الصحـــة : 707
 
 

 
 
  
 

 ) الدين والثقافة والترفيه : 708
 
 
 

 
 
 
 

 .الميزانية  اعتماد 599,616,200.000
  

 .التعديــل 163,800.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 599,780,000.000
  

من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل  %95.9بنسبة    المصروفات الفعلية 575,184,754.947
 من جملة مصروفات الباب. %20.0وبنسبة  

  

 وبنســبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـل %4.1بنسبة  المحقق لوفرا 24,595,245.053
 .من جملة وفورات الباب 17.8%

 

 .الميزانية  اعتماد 71,244,760.000
  

 .التعديــل 25,991.500
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 71,270,751.500
  

من اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعــديل 85.7%بنسبة    المصروفات الفعلية 61,084,864.854
 جملة مصروفات الباب. 2.1%وبنسبة  

  

 وبنســبة اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعديـــل 14.3%بنسبة  المحقق لوفرا 10,185,886.646
 .من جملة وفورات الباب%7.4
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 ) التعليم :709
 
 

 
  
 

 ) الحماية االجتماعية:710
 
 

 
 
 

 
 

 .الميزانية  اعتماد 74,253,954.000
  

 .التعديــل (879,800.000)
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 73,374,154.000
  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل  86.8%بنسبة   المصروفات الفعلية 63,683,935.412
 من جملة مصروفات الباب.2.2%وبنسبة 

  

  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـل13.2%بنسبة  المحقق لوفرا 9,690,218.588
 .من جملة وفورات الباب %7.0 

 

 .الميزانية  اعتماد 8,182,000.000
  

 .التعديــل (158,100.000)
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 8,023,900.000
  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل  75.7%بنسبة   المصروفات الفعلية 6,071,854.350
 من جملة مصروفات الباب.0.2%وبنسبة 

  

  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديـل24.3%بنسبة  المحقق لوفرا 1,952,045.650
 .جملة وفورات الباب %1.4
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 على ربط الميزانية :راالعتمادات المنقولة من والى البنود والتي التؤث ) رابعا:
 
  
 

 
 
 
 

ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثيــر على جملة اعتماد الميزانيـة المخصص  
والتي  الباب  هذا  لبنود  الموضوعة  الميزانية  خطة  عن  خروج  يعتبر  نفسه  الوقت  في  انه  إال  لـه 

  يكون سببها الظروف الطارئة التي قد تطرأ على هذه الخطة . 
 
 

  إجراء أكبر حركة مناقالت بين بنودها :وفيما يلي الجهات التي قامت ب
 

 
 
 
 
 
 
 

 من والى البنود في حدود ربط الباب : إجمالي المنقول 198,166,780.498
  

ــاء والمــاء 50,060,910.000 ــن %25.3 بنســبة وزارة الكهرب ــالي م ــادات إجم  االعتم
 المنقولة.

  

 المنقولة. االعتماداتمن إجمالي  %24.5  بنسبة الصحةوزارة  48,464,300.000
  

 المنقولة.  االعتماداتمن إجمالي  % 24.2بنسبة  الدفـــــاع   وزارة 47,909,223.000
  

 المنقولة. االعتماداتمن إجمالي  %8.0 بنسبة لتربية وزارة ا 15,942,484.000
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الســـــلع   –للبـاب الثاني    تحليـل المصروفـات النقدية والمصروفات القيديـة  )  :خامسا
  ) :  13والخدمـــــات (جدول رقم 

 
  

 

أو شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم  وهي المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف  
إلغاءها وكذلك المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات الحكومية لحساب الخصوم 

 مبالــغ مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات الميزانية. 
 

القيدية   للمصروفات  نسبة  أعلى  تمثل    وكانت  حيث   العامة،  الصحة  من جملة   %25.1لوزارة 
وبنسبة    القيديـــة  وبنسبـة    %5.2المصروفات  الفعلـــيـة  المصروفـات  جملة   من   % 26.1من 

 جملة مصروفات وزارة الصحة العامة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي: 2,873,600,241.583
  

الفعلية للبــاب   من جملة المصروفات  %79.2بنسبة    مصروفات نقدية 2,275,254,519.203
 الثاني.

  

الفعلية للبــاب   من جملة المصروفات  %20.8بنسبة    مصروفات قيديه 598,345,722.380
 الثاني
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  ) :  10تحليل االعتمادات و المصروفات لخطة التنمية (جدول رقم  ) :سادسا

  
 

 

من جملة   %46.4صاحبة أعلى نسبة لمصروفات خطة التنمية وهي    الصحةوقد كانت وزارة     
  د.ك.  2,113,223.027 المصروفات بمبلغ 

  
  
  
 

 .الميزانية  اعتماد 16,432,590.000
  

 .التعديــل (5,486,155.000)
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 10,946,435.000
  

 من اعتماد الميزانية بعد التعديل% 41.6بنسبة    المصروفات الفعلية 4,556,582.422
   

 التعديل بعدمن اعتماد الميزانية  % 58.4بنسبة    المحقق لوفرا 6,389,852.578
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  :   يدـــــتمه
  

  :اإلعــــــانــــــات  : الخامسالباب 
  
  

اإلعانات وهي مدفوعات جارية بدون مقابل تقدمها الوحدات الحكومية إلى يشمل هذا الباب      
كميات أو قيم السلع أو الخدمات التي    أساسالمشروعات على أساس مستويات أنشطتها اإلنتاجية أو 

  - :مجموعتانعلى ويشتمل هذا الباب  .تنتجها أو تبيعها أو تصدرها أو تستوردها
  
  

  :   لشركات عامة  -اإلعانات  – 251مجموعة 
 
  

  :  لمشروعات خاصة –اإلعانات  – 252مجموعة 
  

  
  
  

  وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب :
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  ) :  7(جدول رقـم  اإلعانات - الخامسروفات الباب صعتمادات ومإأوال:)تحليل  
  
 

 
  

ـــــ ومن الج     ـــ ــار إليه يتضح لنا أن ـ الباب بميزانية    اعتمادأكبر    اله  خصص  وزارة النفطدول المشـ
 الخامس . ابـلب االعتماد بعد التعديل ل ماليـج ا من %56.8  بنسبةالخامس  

  

 
 

  :وقد تركز الوفر في 
  

 و في وزارة التجارة و الصناعة.  الحسابات العامة -المالية وزارة 
 

 

  اإلعانات:   – الخامس  عامة في الباب بصفة أهم أسباب الوفر
  

 

  
إلغالق - نظرا  الوطنية  الجوي  النقل  طائرات  وقود  دعم  على  الصرف    بعض  انخفاض 

  .المطارات في العالم بسبب فايروس كورونا المستجد
 
 
 
 

 .الميزانية  اعتماد 577,571,000.000
  

على   000,000,000.000 تؤثر  ال  والتي  البنود  والى  من  ــة  المنقول ــادات  ــاد االعتم   اعتم
 الميزانية .

  
 االعتماد اإلضافي 000,000,000.000

  
 الميزانية بعد التعديل .  اعتماد 577,571,000.000

  
     .من اعتماد الميزانية بعد التعديل %96.4بنسبة  المصروفات الفعلية   556,663,178.047

    

 .الميزانية بعد التعديل اعتمادمن  3.6% بنسبة  الوفورات  20,907,821.953
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على مستوى   اإلعانات  - الخامس) تحليل اعتمادات ومصروفات الباب   ثانيا:
 ) :  8رقم  (جدوللفئات  االمجموعات و

  
  

 :  لشركات عامة -اإلعانات  –251األولى المجموعة 
  
 

اإلعانات المقدمة دون مقابل للشركات العامة المالية وغير المالية في تشمل هذه المجموعة   
 دولة الكويت. 

  

 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 

 .الميزانية  اعتماد 347,571,000.000
  

 التعديــل. 000,000,000.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 347,571,000.000
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   95.9%بنســبة    المصــروفات الفعلية 333,284,332.789
 الباب.من جملة مصروفات   59.9%ة  وبنسب 

  
  %68.3وبنسبة   التعديــلمن اعتماد الميزانية بعد    %4.1  بنسبة الوفر 14,286,667.211

 من جملة وفورات الباب.
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 وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية : 
 
 

 :لشركات عامة غير مالية  –اإلعانات  – 2511فئة 
  
 

 تشمل هذه الفئة اإلعانات المقدمة دون مقابل إلى الشركات العامة غير المالية.    
  

 

 
 المصروفات الفعلية للبنود:

 
  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 

  

 
 

  

د  و يعتبر     ا أعلى البنود التي تم    :  251101بـن ــال مســـــوق محلـي از مســـ دعم منتـجات مكررة وـغ
  من اجمالي الفئة.%  98.5الصرف عليها بنسبة  

 . الميزانية اعتماد 347,571,000.000
  

 التعديــل.  000,000,000.000
  

 .بعد التعديل اعتماد الميزانية 347,571,000.000
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %95.9بنسبة    المصروفات الفعلية  333,284,332.789
 الباب.من جملة مصروفات  % 59.9 وبنسبة

  
  %68.3وبنسبة   اعتماد الميزانية بعد التعديــلمن   %4.1  بنسبة الوفر 14,286,667.211

 من جملة وفورات الباب.
  

 دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا. :   251101 بند 328,371,000.000
  

 الوطنية.  شركات النقل الجويدعم وقود طائرات  :  251102بند  1,206,799.119
  

 دعم تخفيض تكلفة الوقود. :  251103بند  3,706,533.670
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  :  لمشروعات خاصة –اإلعانات  –252 الثانية المجموعة 
 
 

 لدعم الكويت دولة في الخاصـة للمشـروعات مقابل دون المقدمة اإلعانات المجموعة هذه تشـمل
 .إنتاجها
  

 
  

 
  
  
  
 
  

 :   وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتماد الميزانية. 230,000,000.000
  

 .التعديــل 000,000,000.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 230,000,000.000
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %97.1بنســبة    المصــروفات الفعلية 223,378,845.258
 الباب.من جملة مصروفات % 40.1  وبنسبة

  

  %31.7وبنسبة   من اعتماد الميزانية بعد التعديــل  %2.9  بنسبة الوفر 6,621,154.742
 من جملة وفورات الباب.
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  لمشروعات خاصة غير مالية:   -اإلعانات  – 2521فئة 
  
 

مل هذه الفئة  طة الخاصـة أو تـش ركات أو األنـش طة المختلفة غير المالية  اإلعانات لبعض الـش األنـش
ــدر من   ــادي في الدولة طبقا لما يصــ ــاط االقتصــ التي تقدم خدمات عامة أو تمثل بعض أوجه النشــ

  قرارات مجلس الوزراء.

 

  
 المصروفات الفعلية للبنود:

 
  الفئة من البنود التالية: وتتكون هذه 

 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  

 اعتماد الميزانية. 230,000,000.000
  

 .التعديــل 000,000,000.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 230,000,000.000
  

ــروفات الفعلية 223,378,845.258 ــبة    المصــ  من اعتماد الميزانية بعد التعديل  %97.1بنســ
 الباب.من جملة مصروفات  %40.1 وبنسبة

  

من   %31.7وبنسبة   من اعتماد الميزانية بعد التعديـل  %2.9  بنسبة  الوفر 6,621,154.742
 جملة وفورات الباب.

  

 خفض تكاليف المعيشة :  252101 بند 223,378,845.258
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على مستوى   المنافع االجتماعية – الخامستحليل اعتمادات ومصروفات الباب  ) : لثاثا
  : ) 9(جدول رقم   الوظائف

 
 
 
 

 : الشئون االقتصادية)  704
  
 

 
 

  

  .  الميزانيـة اعتماد 577,571,000.000
  

 .  ــلــالتعديـ 000,000,000.000
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 577,571,000.000
  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل    %96.4بنســبة    الفعليةالمصــروفات   556,663,178.047
 من جملة مصروفات الباب. %100وبنسبة  

  

  %100وبنسبة   اعتماد الميزانية بعد التعديــــلمن %  3.6بنسبة   الوفر 20,907,821.953
 من جملة وفورات الباب.

  



 

    - 106 -   

 اإلعانات – الخامستحليـل المصروفـات النقدية والمصروفات القيديـة للبـاب )  رابعا :  
  ) :  31(جدول رقم 

 
 
 

 
  
 
  

أو شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم إلغاءها    المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف  هيو 
ــ وكذلك المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات الحكومية لحسـ غ  ــاب األمانات مبالـــ

  الميزانية. مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات 
 

 
للمصروف نسبة  أعلى  القيدية  وكانت  والصناعة   لوزارةات  تمثل    التجارة  جملة    % 94.4حيث  من 

القي  ج   %12.5  وبنسبة  ةديـــالمصروفات  المصرو ممن  الفعلفلة  وبنسـ ي ــــات  جملة    % 31.2ة  بـة  من 
  وزارة  التجارة والصناعة.مصروفات 

  

 إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي:    556,663,178.047
  

الفعلية للباب    المصـروفات من جملة  %86.8بنسـبة  مصـروفات نقدية   482,959,015.737
 الخامس.

  

للباب   المصـروفات الفعلية  جملة  من  %13.2بنسـبة    قيديهمصـروفات   73,704,162.310
 الخامس.
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  يد : ـــــتمه
  

  : ح (مصروفات)المنـــــــــ : السادسالباب 
  
  

المنح (مصروفات) وهي تحويالت جارية أو رأس مالية غير إجبارية من  يشمل هذا الباب      
وحدة حكومية إلى حكومات أجنبية أو منظمات دولية أو وحدات حكومية أخرى، وتصنف المنح  

هذا  يشتملللمنحة ثم ما إذا كانت المنحة جارية أو رأسمالية. و المتلقية نوع الوحدة   أوال حسب
  -الباب على أربعة مجموعات :

 
  

 : لحكومات أجنبية –المنح   –  261مجموعة  
  

 :  لمنظمات دولية –المنح   –  262مجموعة  
  

 :   لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة –المنح   –263مجموعة 
  

  لجهات أجنبية أخرى :  –المنح  – 264مجموعة 

 
 
  

  وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب :  
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 :  ) 7(جدول رقـم المنح  – السادسروفات الباب  صعتمادات ومإتحليل   أوال:)
  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,432,467,000.000 
 

 ا   اعتماد الميزانية. 

والتي ال تؤثر على   201,556,709.215 البنود  ــة من والى  المنقول  اعتمــاداالعتمــادات 
 .الميزانية

  

5,432,467,000.000 
 

 اعتماد الميزانية بعد التعديل.
  

5,432,467,000.000 
 

ة ات الفعلـي ة    المصـــــروـف د    %100.0بنســــــب ة بـع اد الميزانـي من اعتـم
 .التعديل

  

 .الميزانية بعد التعديل اعتمادمن  %00.0بنسبة   الوفورات 000,000,000.000
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على مستوى   المنح  – السادس) تحليل اعتمادات ومصروفات الباب   ثانيا:
 ) : 8 (جدول رقم والفئات  المجموعات 

 

 

  :  المنح لحكومات أجنبية – 261 مجموعة
 

 

  المنح المقدمة إلى حكومات أجنبية من قبل دولة الكويت.تشمل هذه المجموعة    

 
 وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية :

 
 :جارية   -المنح لحكومات أجنبية  – 2611فئة 

 

تشـــمل هذه الفئة المنح الجارية وهي المنح المقدمة ألغراض المصـــروفات الجارية والتي ال      
ــوال. وتحتوي هذه الفئة على   ــروطة باقتناء الجهة المتلقية أص   261101 بندتكون مرتبطة أو مش

 المنح الخارجية. –منح جارية لحكومات أجنبية  

57,125,000.000 
 

 ا   اعتماد الميزانية. 

  تعديلال (7,089,568.000)    
  

 الميزانية بعد التعديل.اعتماد   50,035,432.000
  

تقريبا من اعتماد الميزانية بعد    %100.0بنســبة    الفعليةالمصــروفات   50,035,432.000
 من جملة مصروفات الباب. %0.9التعديل وبنسبة  

  

 الوفر 000,000,000.000
  

57,125,000.000 
 

 اعتماد الميزانية.   ا  
  

 .التعديــل             (7,089,568.000)
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 50,035,432.000
  

من اعتماد الميزانية بعد   % 100.0الفعلية بنـسبةالمـصروفات  50,035,432.000
 جملة مصروفات الباب.من  %0.9وبنسبة    التعديل

  
  الوفر 000,000,000.000
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 :المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة – 263مجموعة 
 

ــمالية المقدمة من الوحدات الحكومية إلى وحدات      ــمل هذه المجموعة المنح الجارية والرأسـ تشـ
ــتقلة أو ملحقة   ــات العامة التي لها ميزانيات مســ ــســ بموجب قانون  حكومية أخرى وإلى المؤســ

 إنشائها.
 

 
 :   وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية

 

  جارية:  –المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة  –2631فئة 
 

ألغراض المصـــروفات الجارية والتي ال  المنح الجارية وهي المنح المقدمة تشـــمل هذه الفئة    
 تكون مرتبطة أو مشروطة باقتناء الجهة المتلقية أصوال.

 

 

5,373,042,000.000 
 

 اعتماد الميزانية.  ا  
  

 .التعديــل 8,089,568.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 5,381,131,000.000
  

من اعتماد الميزانية    %100.0بنســبة  الفعلية  المصــروفات   5,381,131,000.000
 من جملة مصروفات الباب. %1.99بعد التعديل وبنسبة  

  
  الوفر 000,000,000.000

5,373,042,000.000 
 

 اعتماد الميزانية. ا  
  

 .التعديــل 8,089,568.000
  

 . بعد التعديل الميزانية دعتماا 5,381,131,568.000
  

من اعتماد الميزانية   %100.0بنسبة الفعلية  المصروفات  5,381,131,568.000
 من جملة مصروفات الباب. %99.1بعد التعديل وبنسبة 

  
 الوفر 000,000,000.000
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 للبنود:المصروفات الفعلية 
 

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 
 
 

 
 

إلى المؤســـــســـــات    –منح جارية لوحدات أخرى تابـعة للحكومة الـعامة :    263102بـند و يعتبر   
 من إجمالي الفئة. %57.5أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة    المستقلة

 
  
 
 

  :لجهات أجنبية أخرى –المنح  264مجموعة 
  

 

دـمة إلى جـهات أجنبـية أخرى ـعدا      الـية المـق تشــــــمل ـهذه المجموـعة المنح الـجارـية والرأســــــم
 الحكومات والمنظمات من قبل دولة الكويت.  

 
 

 
 

د   2,286,970,974.565 اـمة  :    263101بـن ابـعة للحكوـمة الـع  –منح ـجارـية لوـحدات أخرى ـت
 الهيئات الملحقة.إلى 

  
د   3,094,160,593.435 اـمة  :    263102بـن ابـعة للحكوـمة الـع  –منح ـجارـية لوـحدات أخرى ـت

 إلى المؤسسات المستقلة.
  

2,300,000.000 
 

 . الميزانيـة  اعتماد
  

 .  التعديــــل            (1,000,000.000)
  

 . بعد التعديل الميزانية دعتماا 1,300,000.000
  

من اعتماد الميزانية بعد   %100.0 بنسبةالفعلية  المصروفات  1,300,000.000
   التعديل.

  
 الوفر  000,000,000.000
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 : التالية ة وتتكون هذه المجموعة من الفئ
 

  جارية:   –المنح لجهات أجنبية أخرى – 2641فئة 
 

المنح الجارية وهي المنح المقدمة ألغراض المصـــروفات الجارية والتي ال تشـــمل هذه الفئة     
  264101بند تكون مرتبطة أو مشــروطة باقتناء الجهة المتلقية أصــوال، وتحتوي هذه الفئة على 

  المنح الخارجية. –منح جارية لجهات أجنبية أخرى 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,300,000.000 
 

 . الميزانيـة  اعتماد
  

 .  التعديــــل (1,000,000.000)
  

 . بعد التعديل الميزانية دعتماا 1,300,000.000
  

من اعتماد الميزانية بعد   %100.0بنسبة الفعلية  المصروفات  1,300,000.000
 التعديل.  

  
 الوفر  000,000,000.000
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على   المنح (مصروفات) –السادستحليل اعتمادات ومصروفات الباب  ) : لثاثا
 :   ) 9(جدول رقم  مستوى الوظائف 

  
 

 : العمومية العامة) الخدمات  701
  
 

 

 
 :  الدين والثقافة والترفيه)  708

  
 

 
 

5,431,167,000.000 
 

 . الميزانيـة  اعتماد
  

 .  التعديــــل 000,000,000.000
  

 . بعد التعديل الميزانية دعتماا 5,431,167,000.000
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل% 100.0بنسبة الفعلية  المصروفات  5,431,167,000.000
 من جملة مصروفات الباب. %100.0 وبنسبة

  
000,000,000.000 

 
  الوفر 

1,300,000.000 
 

 . الميزانيـة  اعتماد
  

 .  التعديــــل 000,000.000
  

1,300,000.000 
 

 . بعد التعديل الميزانية دعتماا
  

1,300,000.000 
 

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل %100.0 بنسبةالفعلية  المصروفات 
 من جملة مصروفات الباب. %00.0 وبنسبة

  
 الوفر  000,000.000
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 الميزانية: على ربط   ر تؤث  االعتمادات المنقولة من والى البنود والتي ال)  رابعا: 
  
 

 
ــر    ــ ــة المخصص    ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثي على جملة اعتماد الميزاني

الباب والتي  هذا    نفسـه يعتبر خروج عن خطة الميزانية الموضـوعة لبنود لــــــه إال انه في الوقت
  على هذه الخطة.  تطرأ يكون سببها الظروف الطارئة التي قد

  
 
 
  قالت بين بنودها:انمفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة و
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من والى البنود في حدود ربط الباب: إجمالي المنقول 201,556,709.215
 
  

ة 215.709,556,201 اـم ات الـع ــاـب ة    إدارة الحســـ الي  %100بنســــــب ادات  من إجـم  االعتـم
 المنقولة.
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 المنح –السادستحليـل المصروفـات النقدية والمصروفات القيديـة للبـاب )  خامسا:
  ) :  31(جدول رقم 

 
 

 
أو شيكــات تقــرر صرفهــا لمستحقيهــا وتــم   المبالــغ التــي صــدرت عنهــا اذونات صرف  هيو     

ـــــ إلغاءها وكذلك المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات الحكومية لحســـ  ـــ ـــ ـــ اب  ـ
  الميزانية.غ مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات  ــاألمانات مبال

 
 

  %99.9الحســابات العامة، حيث تمثل   -لوزارة الماليةوكانت أعلى نســبة للمصــروفات القيدية     

ــــ المصروفات القي من جملة   ــ ــــ ــات الفعلفلة المصرو ممن ج   %9.2  وبنسبة ةدي   %9.2ة  بــ ة وبنســ ي ــ

  .الحسابات العامة  -وزارة الماليةمن جملة مصروفات 
  

 إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي:  5,432,467,000.000
  

الفعلية  المصروفات من جملة %90.7  بنسبةمصروفات نقدية   4,929,940,038.342
 السادس.للباب 

  
الفعلية للباب  المصروفات جملة من% 9.3  بنسبة قيديهمصروفات  502,526,961.658

 السادس. 
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  يد : ـــــتمه

  
  
  

  المنــــــــــافع االجتماعية: :السابع الباب 
  
  
  

فئات معينة   يشمل هذا الباب المنافع االجتماعية وهي تحويالت نقدية أو عينية لحماية المجتمع بأسره أو 
  -مجموعات:  على ثالثويشتمل هذا الباب   منه من مخاطر اجتماعية معينة.

  
  
  

  منافع الضمان االجتماعي : – 271مجموعة  
  

  منافع المساعدة االجتماعية : – 272مجموعة  
  

  المنافع االجتماعية المقدمة من أرباب العمل :  – 273مجموعة 
  
  

  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب 
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                        المنافع االجتماعية - السابعروفات الباب  صعتمادات ومإتحليل  )  أوال:
  :  ) 7جدول رقـم  (
  
  

  
  
  

الباب بميزانية    اعتمادله أكبر    خصص  وزارة الصحة العامة دول المشـار إليه يتضح لنا أن  ـــومن الج 
  السابع .  ابـلب االعتماد بعد التعديل ل ماليـج ا من %59.4 بنسبةالسابع 

 
 

  تركز الوفر في الجهات التالية :  
 
 وزارة الشئون االجتماعية والعمل .   -
 .  التربيةوزارة  -

  
 

  المنافع االجتماعية :  :   السابععامة في الباب بصفة  أهم أسباب الوفر 
  
 دات االجتماعية لمستحقيها وفقا للقوانين و القرارات.منح المساع-
  . الحكومية التعليميةالغير مشمولين بالمؤسسات  الطلبةفاض الصرف على  انخ -
  

 .الميزانية  اعتماد  866,417,000.000
  

  اعتماداالعتمادات المنقولة من والى البنود والتي ال تؤثر على  3,396,233.282
 الميزانية . 

  
 االعتماد اإلضافي .  000,000,000.000

  
 الميزانية بعد التعديل . اعتماد 866,417,000.000

  
    ن اعتماد الميزانية بعد التعديل م %97.8المصروفات الفعلية بنسبة  847,154,134.076

      
 . الميزانية بعد التعديل اعتمادمن  %2.2الوفورات بنسبة  19,262,865.924
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على مســتوى   المنافع االجتماعيـــــــة  - الســابع) تحليل اعتمادات ومصــروفات الباب   ثانيا:
  ) : 8جدول رقم  المجموعات والبنود (

  
  

  :  منافع الضمان اإلجتماعي – 271مجموعة 
 
 

أوعينا من  اع نقدـتشمل هذه المجموعة منافع الضمان االجتماعي وهي منافع اجتماعية مستحقة الدف
  الضمان االجتماعي إلى األسر. برامج

 

 
  

  وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية : 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

 اعتماد الميزانية.  114,000,000.000
  

 التعديــل.  00,000,000.000
  

 .بعد التعديل اعتماد الميزانية 114,000,000.000
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل  %100المصروفات الفعلية بنسبة  113,999,985.885
 الباب. من جملة مصروفات  %13.5 وبنسبة

  
  بنسبةو لـمن اعتماد الميزانية بعد التعدي %0.0لوفر بنسبة ا 14.115

 الباب. من جملة وفورات  % 0.0
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  : العينيةمنافع الضمان االجتماعي  - 2712فئة 
 
 
األســر  تتألف منافع الضمان االجتماعي العينية من سلع وخدمات مشتراه من منتــج سوقي نيابة عن   

  .وتعويضات المنافع التي اشترتها األسر وفق قواعد البرنامج المعني
  
  

  
  

 : للبنودالمصروفات الفعلية 
 

 :  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية
 
  
  

 
  
  
  
 
 
 

 اعتماد الميزانية.  114,000,000.000
  

 التعديــل.  00,000,000.000
  

 .بعد التعديل اعتماد الميزانية 114,000,000.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل من  %100المصروفات الفعلية بنسبة  113,999,985.885
 الباب. من جملة مصروفات  %13.5 وبنسبة

  
  بنسبةو لـمن اعتماد الميزانية بعد التعدي %0.0لوفر بنسبة ا 14.115

 الباب. من جملة وفورات  % 0.0
  

 العينيةمنافع الضمان االجتماعي :   271201بند  113,999,985.885
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  المساعدة االجتماعية :منافع  - 272مجموعة 
 

 االحتياجات التي ة وهي تحويالت تدفع إلى األسر لتلبية نفســ وعة منافع المساعدة االجتماعي ـتشمل هذه المجم
  التأمين االجتماعي.  بموجب برامجتلبيها منفع التأمين االجتماعي دون أن تقدم  

  
  

  
  
  
  
  

 :   وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . الميزانيـة  اعتماد 726,067,000.000
  

 .  التعديــــل ) 800,374.282(
  

 . بعد التعديل الميزانية دعتماا 725,266,625.718
  

من اعتماد الميزانية بعد   %  97.4المصروفات الفعلية بنسبة  706,317,423.596
 الباب . من جملة مصروفات   %83.4و بنسبة  التعديل

  
 وبنسبة  من اعتماد الميزانية بعد التعديل % 2.6الوفر بنسبة  18,949,202.122

 الباب. من جملة وفورات  98.4%
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  : المساعدات االجتماعية النقديةمنافع  - 2127فئة 
  
  

  المقدمة. ة المساعدات االجتماعية النقدية ـتشمل هذه الفئ 
  
 

 
  

   

 . الميزانيـة  اعتماد 285,457,000.000
  

 .  التعديــــل )  8,200.000 (
  

 . بعد التعديل الميزانية دعتماا 285,448,800.000
  

  الميزانية بعد التعديل من اعتماد %93.7المصروفات الفعلية بنسبة  267,457,931.247
 .البابمن جملة مصروفات  %31.6و بنسبة 

  
وبنسبة   من اعتماد الميزانية بعد التعديل %6.3الوفر بنسبة  17,990,868.753

 .البابمن جملة وفورات  % 93.4
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 للبنود:المصروفات الفعلية 

 

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 
 

 
 
           

من  %93.5أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة  الرعاية اإلجتماعية: 272101بند ويعتبر 
  إجمالي الفئة.

 
 
 

 : الرعاية االجتماعية 272101بند  250,159,539.547
  

 : منح الزواج272102بند  13,250,000.000
  

 الخريجين : إعانات الباحثين عن عمل ومكافآت272103بند  00,000,000.000
  

 : عالوة إجتماعية للعمالة الوطنية 272104بند  00,000,000.000
  

 : عالوة أوالد للعمالة الوطنية 272105بند  00,000,000.000
  

 : غالء معيشة للعمالة الوطنية 272106بند  00,000,000.000
  

 الخاص  بالقطاع للعاملين خاصة مكافأة : 272107بند  00,000,000.000
  

 : دعم خدمات تعليمية وتربوية 272108بند  4,044,676.700
  

 أخرى-منافع المساعدة االجتماعية النقدية 272199بند  3,715.000
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  المساعدة االجتماعيـة العينية :منافع  -  2227فئة 
  

 
    العينية المقدمة.تشمل هذه الفئة المساعدات االجتماعية 

 

 
 

 للبنود:المصروفات الفعلية 
 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
 

 
 
  
  
  
 
  

 . الميزانيـة  اعتماد 440,610,000.000
  

 التعديــــل  ) 792,174.282(
  

 . بعد التعديل  الميزانية  دعتماا 439,817,825.718
  

 من اعتماد الميزانية بعد التعديل  %99.8المـصروفات الفعلية بنـسبة  438,859,492.349
 الباب.من جملة مصروفات  %51.8و بنسبة  

  
  %5.0وبنـسبة   من اعتماد الميزانية بعد التعديل  %0.2الوفر بنـسبة    958,333.369

  الباب.من جملة وفورات  

 : تنمية القوى العاملة .  272201بند  000,000,000.000
  

 الخدمات الصحية بالخارج  . : 272202بند  438,859,492.349
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 :  المنافع االجتماعية المقدمة من أرباب العمل – 273مجموعة 
 
 حكومية وحدات موظفي إلى أو  موظفيها إلى حكومية وحدات تدفعها عينية أو  نقدية اجتماعية منافع هي  

 هذه على الحصول أهلية يستوفون ممن يعولون أومن ورثتهم إلى أو  ( المعني البرنامج في مشاركة أخرى
 .)المدفوعات

 

 
 
 

 :   وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الميزانيـة  اعتماد 26,350,000.000
  

 .  التعديــــل 800,374.282
  

 . بعد التعديل الميزانية دعتماا 27,150,374.282
 

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل %98.8المصروفات الفعلية بنسبة  26,836,724.595
 الباب . من جملة مصروفات  %3.2وبنسبة 

  
 % 1.6وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديل %1.2الوفر بنسبة  313,649.687

  الباب.من جملة وفورات 



 

    - 125 - 

  المنافع االجتماعية النقدية المقدمة من أرباب العمل :  – 2732فئة 
  

 

 .العمل أرباب من  المقدمة العينية االجتماعية المنافع الفئة هذه تشمل
 

 للبنود:المصروفات الفعلية 
 

 الفئة من البنود التالية: وتتكون هذه 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 الميزانيـة  اعتماد 26,350,000.000
  

 .  التعديــــل 800,374.282
  

 . بعد التعديل الميزانية دعتماا 27,150,374.282
 

من اعتماد الميزانية   %98.8المصروفات الفعلية بنسبة  26,836,724.595
 الباب . من جملة مصروفات   %3.2وبنسبة  بعد التعديل

  
 من اعتماد الميزانية بعد التعديل %1.2الوفر بنسبة  313,649.687

  الباب. من جملة وفورات  % 1.6وبنسبة

12,776,584.633 
 

  : عالج طبي . 273201بند 

  : تعليم .  273203بند  14,060,139.962
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ــروفات الباب   ) :لثاثا ــابعتحليل اعتمادات ومصـ ــتوى   المنافع اإلجتماعية – السـ على مسـ
 : ) 9جدول رقم  ( الوظائف

 
  : العمومية العامة) الخدمات  701

 

 
  ) الدفــــاع :702

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  الميزانيـة اعتماد 32,950,000.000
  

 .  ــلــالتعديـ 000,000,000.000
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 32,950,000.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل  من  %97.3المـصروفات الفعلية بنـسبة   32,049,233.162
 الباب. من جملة مصروفات %3.8وبنسبة  

  
وبنسبة  اعتماد الميزانية بعد التعديل  من  %  2.7الوفر المحقق بنسبة   900,766.838

  من جملة وفورات الباب .  % 4.7

 .  الميزانيـة اعتماد 16,940,000.000
  

 .  ــلــالتعديـ 000,000,000.000
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 16,940,000.000
  

اعتماد الميزانية   من  %99.0المصــروفات الفعلية بنســبة   16,773,701.522
 الباب.  من جملة مصروفات %2.0وبنسبة    بعد التعديل

  
بنسبة   166,298.478 المحقق  بعد  من    %1.0الوفر  الميزانية  اعتماد 

 من جملة وفورات الباب .  %0.9وبنسبة التعديل 
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 ) النظام العام وشؤون السالمة العامة :703
 

 

  
  

 :الشؤون االقتصادية ) 704
 

 

 

 .  الميزانيـة اعتماد 16,000,000.000
  

 .  ــلــالتعديـ 000,000,000.000
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 16,000,000.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل من% 99.0المصروفات الفعلية بنسبة  15,845,450.342
 الباب.  من جملة مصروفات %1.9وبنسبة 

  
  وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التعديل  من  %  1.0الوفر المحقق بنسبة   154,549.658

 من جملة وفورات الباب .  % 0.8
  

 .  الميزانيـة اعتماد 66,000.000
  

 .  ــلــالتعديـ 000,000.000
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 66,000.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل  من  %93.2المـصروفات الفعلية بنـسبة  61,502.000
 الباب.  من جملة مصروفات %00.0وبنسبة  

  
وبنسبة  اعتماد الميزانية بعد التعديل  من    %6.8الوفر المحقق بنسبة   4,498.000

 من جملة وفورات الباب .  % 0.0
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 الصحة  :  ) 707
 

 
  
  
  
  

  : الدين والثقافة والترفيه ) 708
 

 

 .  الميزانيـة اعتماد 514,410,000.000
  

 .  ــلــالتعديـ 000,000,000.000
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 514,410,000.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل من %100المصروفات الفعلية بنسبة  514,399,395.885
 الباب.  من جملة مصروفات %60.7وبنسبة 

  
وبنسبة  اعتماد الميزانية بعد التعديل  من    %0.0الوفر المحقق بنسبة   10,604.115

 من جملة وفورات الباب .  % 0.1
  

 .  الميزانيـة اعتماد 75,000.000
  

 .  ــلــالتعديـ 000,000.000
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 75,000.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل  من  %23.2بنـسبة المـصروفات الفعلية   17,370.381
 الباب. من جملة مصروفات %0.0وبنسبة  

  
بنسبة   57,629.619 المحقق  التعديل  من  %  76.8الوفر  بعد  الميزانية  اعتماد 

 من جملة وفورات الباب .  %0.3وبنسبة 
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 التعليم : ) 709
  

 
  

  

  :الحماية اإلجتماعية ) 710

 

 
 

 .  الميزانيـة اعتماد 7,719,000.000
  

 .  ــلــالتعديـ 000,000.000
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 7,719,000.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل  من  %61.4بنـسبة المـصروفات الفعلية   4,740,926.237
 الباب. من جملة مصروفات %0.6وبنسبة  

  
بنسبة   2,978,073.763 المحقق  التعديل  من  %  38.6الوفر  بعد  الميزانية  اعتماد 

 من جملة وفورات الباب .  %15.5وبنسبة 
  

 .  الميزانيـة اعتماد 278,257,000.000
  

 .  ــلــالتعديـ 000,000,000.000
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 278,257,000.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل  من  %94.6المـصروفات الفعلية بنـسبة  263,266,554.547
 الباب. من جملة مصروفات %31.1وبنسبة  

  
وبنسبة  اعتماد الميزانية بعد التعديل  من  %  5.4الوفر المحقق بنسبة   14,990,445.453

 من جملة وفورات الباب .  % 77.8
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 على ربط الميزانية :راالعتمادات المنقولة من والى البنود والتي التؤث ): رابعا
  

 

  
  
  

على جملة اعتماد الميزانيـة المخصص لـه إال انه  ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثيــر
هذا الباب والتي يكون سببها الظروف    يعتبر خروج عن خطة الميزانية الموضوعة لبنود  الوقت نفسهفي  

  الخطة. على هذه  تطرأ قدالطارئة التي 
 
 
  قالت بين بنودها :انمفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة و

 
  
  
  

  وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية .
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إجمالي المنقول من والى البنود في حدود ربط الباب :  3,396,233.282
  

 المنقولة. االعتمادات من إجمالي %76.7بنسبة   الخارجيةوزارة  2,603,464.000
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ــاب )  :خامسا ــة للبــ ــات النقدية والمصروفات القيديــ ــل المصروفــ المنافع  – السابعتحليــ
  ) : 31جدول رقم  ( اإلجتماعية

 

 
 
 
أو شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم إلغاءها   المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف  هيو   

لحسـ الحكومية  الجهات  أو  المالية  وزارة  بموافقة  تعليتها  تم  التي  المبالغ  غ ــمبال  خصوماب  ـــــوكذلك 
  الميزانية. مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات 

 
المصروفات من جملة    %91.2، حيث تمثل  وزارة الصحه العامهوكانت أعلى نسبة للمصروفات القيدية    

وزارة  من جملة مصروفات    %41.6ة  بـة وبنسـي ــــات الفعلفلة المصرو ممن ج   %25.3  وبنسبة  ةديـــالقي 
  الصحه العامه . 

  

 إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي:   847,154,134.076
  

ــبة 612,374,826.475 ــروفات نقدية بنسـ ــروفات  من جملة  %72.3   مصـ الفعلية    المصـ
 السابع .للباب  

  
ــروفات  234,779,307.601 ــبة   قيديهمصـ ــروفات من جملة  %27.7بنسـ الفعلية    المصـ

 السابع .للباب  
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  تمهـــــيد: 

  

  : مصروفات وتحويالت أخرى الثامن:الباب 

  

يشمل هذا الباب المصروفات األخرى وهي أنواع أخرى من المصروفات لم يرد ذكرها في األبواب  
ويشتمل    السابقة، كإيجار أصول طبيعية ومصروفات أخرى متنوعة وخسائر فروقات تغير عملة.

 - مجموعات:   على ثالثهذا الباب 

  

 ايجار أصول طبيعية: –  281مجموعة  

 مصروفات وتحويالت أخرى متنوعة: –  282مجموعة  

 خسائر فروقات تغير العملة:  – 285مجموعة 

 

  

  الباب:وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا 
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  المستوى مصروفات وتحويالت أخرى على  –تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثامن أوال :)  
  :  ) 7اإلجمالي للباب (جدول رقـم 

  

  

لها أكبر   خصص الحسابات العامة –المالية وزارة دول المشـار إليه يتضح لنا أن ـــومن الج 
  الثامن. ابـمالي االعتماد بعد التعديل للب ـ% من اج  56.1بنسبة الباب الثامن اعتماد بميزانية 

 

 وتركز الوفر في الجهات التالية :
   

  التعليم العاليوزارة   -

  وزارة العدل -

  الديوان األميري -

 األمانة العامة –مجلس الوزراء  -
   

  عامة في الباب الثامن : مصروفات وتحويالت أخرى: بصفة أسباب الوفرأهم  
 

 بعثات دراسية للطلبة ومهمات رسمية بالخارج.انخفاض الصرف على  -
  

 .الميزانية  اعتماد 1,853,469,000.000

  

ــة   637,242,927.443 المنقول ــادات  ــاد االعتم اعتم على  تؤثر  ال  والتي  البنود  والى  من 
 الميزانية.

  

 اإلعتماد اإلضافي  600,000,000.000

  

 الميزانية بعد التعديل.  اعتماد 2,453,469,000.000
  

   من اعتماد الميزانية بعد التعديل.% 97.6بنسبة  المصروفات الفعلية   2,394,328,976.988

   

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل. %2.4بنسبة   الوفورات 59,140,023.012
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ــروفات الباب الثامن  ثانيا: )  ــروفات وتحويالت أخرى   –تحليل اعتمادات ومصـ مصـ
 : ) 8(جدول رقم  الفئاتعلى مستوى المجموعات و

 

  إيجار أصول طبيعية:   – 281المجموعة األولى 

 

طبيعية   أصول  إيجار  مجموعة  معينة  التشمل  تأجير  بعمليات  ارتباطا  تنشأ  التي  مصروفات 
  لألراضي وغيرها من األصول التي تتوافر طبيعيا. 

  

  

  

    :التالية ةوتتكون هذه المجموعة من الفئ

 

 

 

 .الميزانية  اعتماد 32,000.000

  

 التعديـــــل.  1,549.000

  

 الميزانية بعد التعديل.  اعتماد 33,549.000

  

ل  اعتماد الميزانية بعد التعدي   من  %100بنســبة    المصـــروفات الفعلية 33,540.840
 .من جملة مصروفات الباب %0.0وبنسبة  

  

ل وبنـسبة  اعتماد الميزانية بعد التعدي من   %0.02بنـسبة   الوفر المحقق 8.160
  .من جملة وفورات الباب 0.0%
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  : ايجار أراضي – 2811 فئة

 

الستخداماتها  الحكومية  الجهة  تستأجرها  التي  لألراضي  اإليجار  عقود  قيمة  الفئة  هذه  تشمل 
  المختلفة ما عدا اإليجارات الخاصة بإسكان الموظفين. 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

 .الميزانية  اعتماد 32,000.000

  

 التعديـــــل.  1,549.000

  

 الميزانية بعد التعديل.  اعتماد 33,549.000

  

ل  اعتماد الميزانية بعد التعدي   من  %100بنســبة    المصـــروفات الفعلية 33,540.840
 .من جملة مصروفات الباب %0.0وبنسبة  

  

ل وبنـسبة  اعتماد الميزانية بعد التعدي من   %0.02بنـسبة   الوفر المحقق 8.160
  .من جملة وفورات الباب 0.0%

  



 

    - 136 -   

  متنوعة:   أخرى وتحويالت مصروفات-282المجموعة الثانية 

 

تخدم    التي  التحويالت  من  عدداً  المتنوعة  األخرى  والتحويالت  المصروفات  مجموعة  تشمل 
  أغراضاً مختلفة تماماً، وأي معامالت مصروفات أخرى غير مصنفة في مكان آخر. 

 

 

  : وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية

 

  

  

  

  

  

  

 .الميزانية  اعتماد 1,843,783,400.000

  

 التعديـــــل.  598,478,060.419

  

 الميزانية بعد التعديل.  اعتماد 2,442,261,460.419

  

وبنـسبة    اعتماد الميزانية بعد التعديل  من  %97.6  المـصروفات الفعلية 2,383,183,872.281
 من جملة مصروفات الباب. 99.5%

  

وبنســبة  اعتماد الميزانية بعد التعديل  من    % 2.4بنســبة  الوفر المحقق 59,077,588.138
 من جملة وفورات الباب. 99.9%
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 :بعثات - 2821 فئة

  

 بالطلبة. خاصة وأخرى بالموظفين خاصة بعثات البعثات، من نوعين الفئة هذه تشمل

 

  المصروفات الفعلية للبنود:
  

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 

 

ـــ بعثات دراـسية للطلبة أعلى البنود التي تم الصـ   282102بند ويعتبر       94.5رف عليها بنـسبة  ـــ

 من إجمالي الفئة.  %

  

 .الميزانية  اعتماد 537,746,000.000

  

 التعديـــــل.  (1,097,636.806)

  

 الميزانية بعد التعديل.  اعتماد 536,648,363.194

  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل    %96.0بنســبة    المصــروفات الفعلية 515,389,036.327
 من جملة مصروفات الباب. %21.5وبنسبة  

  

ة    الوفر 21,259,326.867 ة      %4.0بنســــــب ل وبنســــــب ة بعـد التعـدـي من اعتمـاد الميزانـي
 من جملة وفورات الباب. 35.9%

  

 بعثات دراسية للموظفين .  - 282101 بند 28,590,091.346

  

 دراسية للطلبة.  بعثات- 282102 بند 486,798,944.981
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  الحمالت الدينية: – 2822فئة 

 

والمعدل بقانون رقم   1976لسنة    58تحمل هذه الفئة بمخصصات بعثة الحج طبقا لقانون رقم  
الخدمات    1983لسنة    82 تشمل  الدينيين حيث  والمرشدين  الحرام  هللا  بيت  لحجاج  المقدمة 

الكويتية  الدبلوماسية  البعثة  معسكر  مخصصات  إلى  باإلضافة  الحج،  شئون  لجنة  ومخصصات 
لتمثيل الكويت في المهرجانات الدينية في مكة المكرمة، وكذلك مخصصات بعثة الحج الطبية طبقا 

 ية لبعثة الحج الطبية. بشأن المخصصات المال 1980لسنة  9للقرار رقم 

 

 المصروفات الفعلية للبنود:
   

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 
 

 

  

 الميزانيـة.  اعتماد 398,000.000

  

 . التعديــــل 58,750.000

  

 .بعد التعديل عتماد الميزانيةا 456,750.000

  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل    %  48.0بنـسبة     المـصروفات الفعلية 219,039.521
 من جملة مصروفات الباب.%  0.0وبنسبة  

  

ــ من اعتماد الميزانية بعد التع%    52.0  بنسبة الوفر 237,710.479 ــــ     ديل وبنسبةــ
 من جملة وفورات الباب. % 0.4

  

 الحمالت الدينية .  -282201 بند  219,039.521
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  تنفيذ أحكام قضائية:  – 2823فئة 

 

النـــوع بالمبـــالغ المدفوعـــة للغيـــر نتيجـــة األحكـــام القضـــائية الصـــادرة ضـــد يحمـــل هـــذا 
أعمــال أو خــدمات غيــر مدفوعــة مــن قبــل الجهــة الحكوميــة  الجهــة الحكوميــة وال يشــمل قيمــة

 حيث يتم تحميلها على النوع المختص.

 

  

 المصروفات الفعلية للبنود:
 

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 
 

 

  

 

 الميزانيـة.  اعتماد 18,831,500.000

  

 . التعديــــل (1,064,477.775)

  

 .بعد التعديل عتماد الميزانيةا 17,767,022.225

  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل    %77.6بنسـبة    المصـروفات الفعلية 13,781,991.060
 من جملة مصروفات الباب. % 0.6وبنسبة

  

  %6.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسـبة    %22.4بنسـبة   الوفر 3,985,031.165
 من جملة وفورات الباب.

  

 تنفيذ أحكام قضائية .  - 282301 بند 13,781,991.060
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  تحويالت لألفراد: – 2824فئة 

 

الداخلية   التحويلية  المدفوعات  الفئة  هذه  غير    لألفرادتشمل  من  أو  بالدولة  كانوا عاملين  سواء 
 وتصرف هذه المبالغ نتيجة لحاالت معينة.  العاملين في الدولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الميزانيـة.  اعتماد 243,088,000.000

  

 . التعديــــل (32,222,381.637)

  

 .بعد التعديل الميزانيةعتماد ا 210,865,618.363

  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل    % 98.1بنســبة  المصــروفات الفعلية 206,769,556.559
 من جملة مصروفات الباب. %8.6وبنسبة  

  

  %6.9من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنســـبة    %1.9بنســـبة   الوفر 4,096,061.804
 من جملة وفورات الباب.
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  المصروفات الفعلية للبنود:
 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 

 

 

  

أعلى البنود التي تم الصــرف عليها بنســبة    مكافآت وجوائز لغير الموظفين282402 بند ويعتبر  
 من إجمالي الفئة. 40.5%

  

  

  

  

  

  

  

  

 تعويضات حوادث  -282401  بند 99,736.000

  

 مكافآت وجوائز لغير الموظفين  -282402بند   83,795,549.196

  

 فوائد وقروض عقارية  -282403بند   75,000,000.000

  

 إعفاء من قروض عقارية  -282404بند   47,870,053.529

  

 تحويالت أخرى لألفراد  -282499بند   4,217.834
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  دعم المؤسسات األهلية:  – 2825فئة 

 

الفئة الدعم الذي تقدمة الدولة للمؤسسات األهلية (كالمدارس الخاصة والصحف المحلية تشمل هذه  
خدماتها  واألندية تقديم  على  لتشجيعها  وذلك  العمالية)  والنقابات  العام  النفع  وجمعيات  الرياضية 

  العامة أو لدعم أنشطة 

 معينة حسب القوانين أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 الميزانيـة.  اعتماد 2,525,000.000

  

 . التعديــــل 000,000.000

  

 .بعد التعديل عتماد الميزانيةا 2,525,000.000

  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل   % 86.7بنســبة  المصــروفات الفعلية 2,189,646.577
 من جملة مصروفات الباب. %0.1وبنسبة  

  

  %0.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسـبة    %13.3بنسـبة   الوفر 335,353.423

 من جملة وفورات الباب.
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 المصروفات الفعلية للبنود:
 

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 

 

 

 

أعلى البنود التي تم الصرف  مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام  282504 بند ويعتبر 
  من إجمالي الفئة.   %7.83عليها بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 دعم الصحف المحلية .  -282502  بند 301,683.277

  

 مساعدات األندية واألنشطة الرياضية .-282503 بند  54,463.300

  

 مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام .-282504 بند  1,833,500.000
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 تحويالت زكاة:  – 2826فئة 

  

ــمل هذه الفئة المبالغ التي  ــارف  تشــ ــبيل الزكاة إلى المصــ تحولها الوحدات الحكومية على ســ
 الشرعية

 

 المصروفات الفعلية للبنود:

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
 

 

 

زكاة الشركات المحولة أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة   282602ويعتبر بند 
  من إجمالي الفئة.2.84%

  

 اعتماد الميزانيـة. 9,500,000.000

  

 التعديــــل. 000,000.000

  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 9,500,000.000

  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل  %  100بنســـبة    المصـــروفات الفعلية  9,500,000.000
 من جملة مصروفات الباب. %0.4وبنسبة  

  

  %0.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنســـبة    %0.0بنســـبة   الوفر 000.000
 من جملة وفورات الباب.

  

  إعانات بيت الزكاة.-282601بند  1,500,000.000

 زكاة الشركات المحولة.-282602بند  8,000,000.000
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  تعويض األنشطة الخاصة والمختلفة:  – 2827فئة 

 

ــة تعــويض خســائر بعــض  ــذه الفئ ــدم تشــمل ه ــي تق ــة الت األنشــطة الخاصــة أو األنشــطة المختلف
خــدمات عامــة أو تمثــل بعــض أوجــه النشــاط االقتصــادي فــي الدولــة طبقــاً لمــا يصــدر بهــا مــن 

 قرارات من مجلس الوزراء.

 

 

 المصروفات الفعلية للبنود:
 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:

 

 

  

 اعتماد الميزانيـة. 135,000,200.000

  

 التعديــــل. 626,713,972.637

  

 الميزانية بعد التعديل.اعتماد   761,714,172.637

  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل    %99.5بنســبة    المصــروفات الفعلية 757,981,098.769
 من جملة مصروفات الباب.% 31.7وبنسبة  

  

  %6.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنســـبة    %0.5بنســـبة   الوفر 3,733,073.868
 من جملة وفورات الباب.

  

 األنشطة المختلفة.-282702بند  757,981,098.769
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  التزامات ومصروفات أخرى: – 2829فئة 

 

األمنية وذلك وفقا للضوابط واآلليات  يحمل هذا النوع المصروفات الطارئة الناتجة عن الظروف  
 التي تضعها وزارة المالية ويصدر بها قرارات من مجلس الوزراء.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الميزانيـة.  اعتماد 896,694,700.000

  

 . التعديــــل 6,089,834.000

  

 .بعد التعديل عتماد الميزانيةا 902,784,534.000

  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل    %97.2بنســبة    المصــروفات الفعلية 877,353,503.468
 من جملة مصروفات الباب. %36.6وبنسبة  

  

  %43.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسـبة    %2.8بنسـبة   الوفر 25,431,030.532
 من جملة وفورات الباب.
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 المصروفات الفعلية للبنود:
 

  التالية: وتتكون هذه الفئة من البنود 

 

 

  

  

من  %57.0لبنود التي تم الصرف عليها بنسبة أعلى ا مصروفات طارئة :282901  ويعتبر بند
  إجمالي الفئة.

 
  

  مصروفات طارئة-  282901بند  500,000,000.000

  

 مؤتمرات محلية-  282902بند  157,742.260

  

 مؤتمرات خارجية-  282903بند  1,320.000

  

 الدورات الرياضية-  282904بند  000.000

  

 الشؤون القضائية-  282905بند  279,417,481.858

  

 رسمية في الخارجمهمات  -  282906بند  33,008,177.215

  

 تكاليف تشغيلية الطائرات الحكومية-  282908بند  14,768,782.135

  

 مخصصات رئيس الدولة-  282910بند  50,000,000.000
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  خسائر وفروقات تغير العملة : -285المجموعة الخامسة  

 

ة   د تظهر نتيجـة تغطـي ة التي ـق ات المـديـن ة الفروـق الغ الالزمـة لتســـــوـي المـب يحمـل هـذا النوع ـب
 مصاريف تثبيت أسعار صرف بعض العمالت األجنبية مقابل الدينار الكويتي

 

 

 

  

  

 وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية: 

 

 

 

  

 الميزانيـة.  اعتماد 9,653,600.000

  

 التعديـــــل.  1,520,390.581

  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 11,173,990.581

  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %4.99بنســبة    المصــروفات الفعلية 11,111,563.867
 من جملة مصروفات الباب. %0.5وبنسبة  

  

  وبنســبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن    %0.6  بنســبة  الوفر المحقق 62,426.714
 من جملة وفورات الباب.% 0.1
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 خسائر وفروقات تغير العملة: - 2851فئة 
 

يحمل هذا النوع بالمبالغ الالزمة لتـسوية الفروقات المدينة التي قد تظهر نتيجة تغطية مـصاريف    
 الدينار الكويتي.تثبيت أسعارصرف بعض العمالت األجنبية مقابل  

 

 

 

 المصروفات الفعلية للبنود:
 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 

 

 

  

 الميزانيـة.  اعتماد 9,653,600.000

  

 التعديـــــل.  1,520,390.581

  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 11,173,990.581

  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %4.99بنســبة    المصــروفات الفعلية 11,111,563.867
 من جملة مصروفات الباب. %0.5وبنسبة  

  

  وبنســبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن    %0.6  بنســبة  الوفر المحقق 62,426.714
 من جملة وفورات الباب.% 0.1

  

 .خسائر وفروقات تغير العملة  -285101 بند 11,111,563.867
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مصروفات وتحويالت أخرى   –ومصروفات الباب الثامن تحليل اعتمادات ) ثالثا: 
 ) : 9على مستوى الوظائف (جدول رقم 

 

 

 

  ) الخدمات العمومية العامة:701

 

 

  

  

  

  

  

  

 الميزانيـة.  اعتماد 754,141,050.000

  

 التعديـــــل.  627,054,700.443

  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 1,381,195,750.443

  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %99.3بنســبة    المصــروفات الفعلية 1,371,830,721.665
 من جملة مصروفات الباب. %57.3وبنسبة  

  

  وبنســبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن    %0.7بنســبة    الوفر المحقق 9,365,028.778
 من جملة وفورات الباب. 15.8%
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 ) الدفــــاع:702

 

 ) النظام العام وشؤون السالمة :703

 الميزانيـة.  اعتماد 13,157,000.000
  

 التعديـــــل.  1,774,170.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 14,931,170.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %91.5بنســبة    المصــروفات الفعلية 13,659,013.667
 من جملة مصروفات الباب. %0.6وبنسبة  

  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة %8.5الوفر المحقق بنسبة  1,272,156.333
 من جملة وفورات الباب. 2.2%

  

 الميزانيـة.  اعتماد 296,306,000.000
  

 التعديـــــل.  (310,000.000)
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 295,996,000.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %94.7بنســبة    المصــروفات الفعلية 280,250,475.944
 من جملة مصروفات الباب. %11.7وبنسبة  

  

  وبنســبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن    %5.3بنســبة    الوفر المحقق 15,745,524.056
 من جملة وفورات الباب. 26.6%
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 ) الشؤون اإلقتصادية:704
 

 

 

 ) حماية البيئة : 705
  

  

 الميزانيـة.  اعتماد 5,811,750.000
  

 التعديـــــل.  (46,701.000)
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 5,765,049.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %94.7بنســبة    المصــروفات الفعلية 5,460,301.482
 من جملة مصروفات الباب. %0.2وبنسبة  

  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة %5.3 بنسبةالوفر المحقق  304,747.518
 من جملة وفورات الباب. 0.5%

  

 الميزانيـة.  اعتماد 1,200.000
  

 التعديـــــل.  14.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 1,214.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %99.1بنســبة    المصــروفات الفعلية 1,203.000
 من جملة مصروفات الباب. %0.0وبنسبة  

  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة %0.9 بنسبةالوفر المحقق  11.000
  من جملة وفورات الباب. 0.0%
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  ) اإلسكان ومرافق المجتمع:607

 

 

 ) الصحة :707
 

 

 الميزانيـة.  اعتماد 1,114,500.000

  

 التعديـــــل.  000.000

  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 1,114,500.000

  

اعتـماد الميزانـية بـعد    من  %6.0بنســــــبة    المصـــــروـفات الفعلـية 66,402.759
 من جملة مصروفات الباب. %0.0وبنسبة    التعديل

  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل   %94.0 بنسبةالوفر المحقق  1,048,097.241
  من جملة وفورات الباب. %1.8 وبنسبة

 الميزانيـة.  اعتماد 3,730,000.000

  

 التعديـــــل.  000.000

  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 3,730,000.000

  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %31.4بنســبة    المصــروفات الفعلية 1,172,742.656
 الباب.من جملة مصروفات   %0.0وبنسبة  

  

  وبنـسبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن   %68.6  بنـسبة  الوفر المحقق 2,557,257.344
  من جملة وفورات الباب. 4.3%
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  الترفيه: ) الدين والثقافة 870

 

 

 ) التعليم :709

  

 الميزانيـة.  اعتماد 8,122,500.000

  

 التعديـــــل.  000.000

  

 التعديل.اعتماد الميزانية بعد  8,122,500.000

  

ــبة    المصــروفات الفعلية 5,942,844.691 اعتماد الميزانية بعد   من  %73.2بنس
 من جملة مصروفات الباب. %0.2وبنسبة    التعديل

  

من اعتماد الميزانية بعد   %26.8الوفر المحقق بنسبة  2,179,655.309
  من جملة وفورات الباب. %3.7 التعديل وبنسبة 

 الميزانيـة.  اعتماد 614,556,000.000
  

 التعديـــــل.  (1,701,974.806)
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 612,854,025.194
  

ــبة   المصــروفات الفعلية 588,264,502.022 اعتماد الميزانية بعد    من  %96.0بنس
 من جملة مصروفات الباب. %24.6وبنسبة    التعديل

  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل من    %4.0بنســـبة    المحققالوفر  24,589,523.172
  من جملة وفورات الباب. %41.6  وبنسبة
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 ) الحماية االجتماعية:710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الميزانيـة.  اعتماد 156,529,000.000

  

 التعديـــــل.  (26,770,208.637)

  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 129,758,791.363

  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %98.4بنســبة    المصــروفات الفعلية 127,680,769.102
 من جملة مصروفات الباب. %5.3وبنسبة  

  

   من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة %1.6الوفر المحقق بنسبة  2,078,022.261
 من جملة وفورات الباب. 3.5%
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  االعتمادات المنقولة من والى البنود والتي التؤثرعلى ربط الميزانية:)  رابعا: 

 

 

 

ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثيــر على جملة اعتماد الميزانيـة المخصص  
يعتبر خروج عن خطة الميزانية الموضوعة لبنود هذا الباب والتي يكون لـه إال انه في الوقت نفسه  

  . سببها الظروف الطارئة التي قد تطرأ على هذه الخطة

  

  

  وفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة مناقالت بين بنودها:

 

 

  

 وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية .  

 من والى البنود في حدود ربط الباب: إجمالي المنقول 637,242,927.443

  

ــاـبات الـعاـمة    –وزارة الـمالـية   626,770,208.637 من إجـمالي   %98.4  بنســــــبةالحســـ
  االعتمادات المنقولة .

  

 المنقولة. من إجمالي االعتمادات %1.4بنسبة   الدفاع وزارة 8,626,382.000

  

 من إجمالي االعتمادات المنقولة. %0.0بنسبة    ديوان الخدمة المدنية 237,804.806

  

 .إجمالي االعتمادات المنقولة من %0.0بنسبة    األشغال العامةوزارة  172,214.000
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  –تحليـل المصروفـات النقدية والمصروفات القيديـة للبـاب الثامن  ) خامسا:
  ) :13مصروفات وتحويالت أخرى (جدول رقم 

 

 

وهي المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف أو شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم    
الحكومية   الجهات  أو  المالية  وزارة  بموافقة  تعليتها  تم  التي  المبالغ  وكذلك  لحســــــاب إلغاءها 

  األمانات مبالــغ مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات الميزانية. 

 

 

  %91.4، حيث تمثل  الحســابات العامة –لوزارة المالية  وكانت أعلى نســبة للمصــروفات القيدية 

ــالمصروفات القيجملة من   ـــ ـــ ـــــ ـــات الفعلفلة المصرو ممن ج   %51.2  وبنسبة  ةديـ   ة بـــ ة وبنســـ ي ــــ
  .الحسابات العامة –وزارة المالية  من جملة مصروفات  89.1%

  

   إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي: 2,394,328,976.988

  

بة    مصـروفات نقدية 1,051,513,881.920 الفعلية للباب   من جملة المصـروفات  %43.9بنـس
 الثامن.

  

بة   مصـروفات قيديه 1,342,815,095.068 الفعلية للباب    جملة المصـروفات من  %56.1بنـس
 .الثامن
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  يد : ـــــتمه 
  
  : شراء األصول الغير المتداولةاب ب
  
 
  
هي النفقات والمبالغ التي تدفع على شراء األصول غير المتداولة أو اإلضافات عليها أو   

 - مجموعات: أربععلى ويشتمل هذا الباب  .إجراء صيانة جذرية لها 
  
  

  :  شراء األصول غير المتداولة غير المالية الملموسة –  323مجموعة  
  

  :  شراء األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة –  324مجموعة  
  

  : األصول البيولوجية (أصول فالحية) شراء  – 326مجموعة 
  

  مشاريع إنشائية وصيانة جذرية:  – 327مجموعة 
  
 
 
 
 
 

  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب 
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  : ) 7(جدول رقـم  باب شراء األصول غير المتداولة أوال:)تحليل إعتمادات
  

 
الج     أن  ـــومن  لنا  يتضح  إليه  المشـار  العامة  دول  األشغال  اعتماد   خصصوزارة  أكبر  لها 

مالي االعتماد بعد  ـاج   من  %32.1  بنسبةاولة  باب مصروفات شراء األصول غير المتدبميزانية  
  .  ابـالتعديل للب 

 
 تركز الوفر في الجهات التالية : 

 
 وزارة الكهرباء والماء .  -
 .  االشغال العامةوزارة  -
  . الدفاعوزارة  -
 

 
  أهم أسباب الوفر بصفة عامة في باب شراء األصول غير المتداولة :  

 
 عدم االنتهاء من بعض المشاريع االنشائية الرأسمالية وعمليات الصيانة الجذرية ومنها -

 : التالية
 

 ) مطار الكويت الدولي.2مشروع توسعة مبنى الركاب ( 
  .تقاطعات وجسور طريق النويصيب 
  .تقوية شبكة التوزيع الكهربائية الضغط الفائق  

 

 .الميزانية  اعتماد 2,311,720,000.000
  

 ي ال تؤثر على اعتماد الميزانية  من والى البنود والت االعتمادات المنقولة   159,949,801.000
  

 االعتماد اإلضافي 00,000.000
  

  الميزانية بعد التعديل .  اعتماد  2,311,720,000.000
  

    من اعتماد الميزانية بعد التعديل .% 75.4  بنسبةالمصروفات الفعلية   1,742,708,465.592
      

 من اعتماد الميزانية بعد التعديل. %24.6بنسبة   الوفورات 569,011,534.408
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تحليل اعتمادات ومصروفات باب شراء األصول غير المتداولة على   ثانيا: )
 ) :  8مستوى المجموعات والبنود   (جدول رقم 

 
 

 شراء األصول غير المتداولة غير المالية الملموسة:  – 323المجموعة األولى 
 
  

مســتمرة في تشــمل هذه المجموعة األصــول الثابتة الملموســة التي تســتخدم بصــورة متكررة أو  
  عمليات إنتاج لمدة تزيد عن عام.

 

 
    :  وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية

  
  

  

  
  
  
  
  

 .الميزانية  اعتماد 451,410,000.000
  

 .التعديــل 3,960,000.000
  

 .بعد التعديل  اعتماد الميزانية 455,370,000.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %79.7بنســبة    المصــروفات الفعلية 362,720,620.544
 من جملة مصروفات الباب. %20.8وبنسبة  

  
  وبنـسبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن   %20.3بنـسبة    الوفر المحقق 92,649,379.456

  الباب.من جملة وفورات  % 16.3
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  شراء المباني والتحسينات على األراضي : –  3232فئة 
  
  
ــينات على األراضــي     ــراء المباني والتحس تشــمل على المبالغ التي تقوم الدولة بدفعها نظير ش

بغرض إنشـــاء مباني تابعة للحكومة أو اســـتمالك المباني والتحســـينات على األراضـــي بغرض  
قيمة ما اســــتملكته الدولة بثمن يســــاوي أو يزيد عن تحقيق هدف عام ويتم تعويض األهالي عن 

 قيمته االقتصادية واالجتماعية.
 

 
 

 : المصروفات الفعلية للبنود
 

 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
 
 

 
  
  

 اعتماد الميزانيـة . 1,085,000.000
  

 التعديــــل 24,000.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل 1,109,000.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %78.8بنســبة    المصــروفات الفعلية 873,877.375
 من جملة مصروفات الباب. %0.1وبنسبة  

  
  وبنـسبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن   %21.2بنـسبة    الوفر المحقق 235,122.625

 من جملة وفورات الباب .% 0.0
  

 شراء واستمالك وحدات سكنية:  323202بند  560,000.000
  

 مؤقتة / متنقلة  مبانيشراء :  323208بند  313,877.375
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 شراء آالت ومعدات وأصول أخرى : –  3233فئة 
  
 

  تشمل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الدولة مقابل شراء اآلالت والمعدات واألصول األخرى.
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اعتماد الميزانيـة . 450,255,000.000

  
 التعديــــل 3,929,400.000

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديل 454,184,400.000

  
  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %79.7بنســبة    المصــروفات الفعلية 361,808,576.721

 من جملة مصروفات الباب. %20.8وبنسبة  

  
  وبنـسبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن   %20.3بنـسبة    الوفر المحقق 92,375,823.279

 من جملة وفورات الباب .% 16.2
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  المصروفات الفعلية للبنود:
 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 
  
 

 
التي تم الصرف عليها  أعلى البنود ) شراء آالت ومعدات نقل جوي (: 323303بند  ويعتبر
  من إجمالي الفئة.%  47.0بنسبة 

  
  
  
  

 شراء آالت ومعدات نقل بري : 323301بند  6,182,211.222
  

 جوي شراء آالت ومعدات نقل  : 323303بند  170,000,000.000
  

 شراء آالت ومعدات نقل بحري : 323304بند  133,010.000
  

 شراء أثاث: 323306بند  4,407,126.324
  

 شراء آالت ومعدات اتصاالت وتكنولوجيا معلومات ومعدات مكتبية : 323307بند  30,212,347.089
  

 شراء آالت ومعدات ثقيلة : 323308بند  17,023,206.100
  

 شراء معدات كهربائية : 323309بند  4,249,815.519
  

 شراء آالت ومعدات ميكانيكية : 323310بند  3,733,592.534
  

 شراء معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة : 323311بند  268,504.221
  

 شراء معدات خاصة: 323312بند  4,947,681.548
  

 ومختبرات ومعامل شراء معدات طبية  : 323313بند  52,308,761.150
  

178,705.000 
 

1,526.000 
 

 شراء معدات تنظيم المرور والسير : 323314بند 
 

  ة معدات رياضي شراء : 323315بند 

 شراء آالت موسيقية : 323316بند  4,930.000
  

 شراء معدات عسكرية : 323318بند  68,157,160.014
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  شراء أصول ثقافية وتراثية : –  3235فئة 
  
    وويب   

  وتشمل المبالغ التي تنفقها الدولة مقابل شراء األصول الثقافية والتراثية.
 

 
 

 المصروفات الفعلية للبنود:
 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية : 
    

 

 
  
 
 
  
 
  

 اعتماد الميزانيـة . 70,000.000

  
 التعديــــل 6,600.000

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديل 76,600.000

  
  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %49.8بنســبة    المصــروفات الفعلية 38,166.448

 من جملة مصروفات الباب. %0.0وبنسبة  

  
  وبنـسبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن   %50.2بنـسبة    الوفر المحقق 38,433.552

 من جملة وفورات الباب .% 0.0
  

 شراء تحف فنية وأثرية : 323501بند  38,166.448
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  :البيولوجية (أصول فالحية)شراء األصول  – 632المجموعة الثانية 
 
 

األصول       المجموعة  هذه  من  تشمل  الفالحية  او  المستخدمة البيولوجية  والنباتات  الحيوانات 
أنواع   وتشمل  أخرى  خدمات  او  سلع  إلنتاج  عام  عن  تزيد  لمدة  مستمرة  او  متكررة  بصورة 
أنواع   وتشمل  األخرى،  الحيوانات  او  التربية  حيوانات  المجموعة  هذه  في  المدرجة  الحيوانات 

 النباتات.
 

 
  
  
  

  :وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية 
  
  
  
  
  
  
  
  

 اعتماد الميزانيـة .  20,000.000

 
 التعديــــل .  00,000.000

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 20,000.000

  
ــروفات الفعلية 00,000.000 ــبة    المصـ   اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %0.0بنسـ

 من جملة مصروفات الباب. %0.0وبنسبة  

  
  وبنسـبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن    %100بنسـبة    الوفر المحقق 20,000.000

 من جملة وفورات الباب .% 0.0
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  للتربية:أصول بيولوجية (أصول فالحية) شراء  –  6232ئة ف
  
 

المبالغ المدفوعة لشراء األصول البيولوجية (األصول الفالحية) للتربية  تشمل هذه الفئة    
  وتشمل التالي : 

  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اعتماد الميزانيـة .  20,000.000
 

 التعديــــل .  00,000.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 20,000.000
  

 المصروفات الفعلية   00,000.000
   

بعد التعديل وبنسبة    %100  بنسبةالوفر   20,000.000 %  0.0من اعتماد الميزانية 
 .من جملة وفورات الباب
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  مشاريع إنشائية وصيانة جذرية: – 327المجموعة الثالثة 
  
 
تـشمل هذه المجموعة المبالغ المدفوعة للمـشاريع اإلنـشائية (الجديدة والمعتمدة الجاري تنفيذها)     

ــيانة   ــل قائم ، وكذلك أعمال الص ــعات أو زيادات أو امتدادات ألص ــافات من توس وأعمال اإلض
الجذرية وأعمال اإلحالل والتجنيد والتي تمثل إضــــافة إلى أصــــل قائم وتؤدي إلى زيادة القيمة  

  نتاجية وإلى زيادة العمر االفتراضي لألصل ، وكما تعكسها الميزانية.اإل
  
  

  
 
 
  

 وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية : 
 
 
 
 
 
 

 

 اعتماد الميزانيـة .  1,860,290,000.000

 
 التعديــــل .   (3,960,000.000)

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديل .  1,856,330,000.000

  
من اعتماد الميزانية بعد التعديل و    %74.3بنسبة  المصروفات الفعلية   1,379,987,845.048

  من جملة مصروفات الباب %79.2بنسبة 

  
%  83.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة  %  25.7بنسبة  الوفر   476,342,154.952

 من جملة وفورات الباب.
  

  



  
  
 

   - 168 -   

  مباني وتحسينات على األراضي: –إنشائية وصيانة جذرية مشاريع  –  3271فئة 
 
 

تشمل هذه الفئة المبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية والصيانة الجذرية التي تشمل المباني      
 والتحسينات على األراضي.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتماد الميزانيـة .  914,056,400.000

 
 التعديــــل .  (13,764,899.000)

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 900,291,501.000

  
من اعتماد الميزانية بعد التعديل  % 79.8بنسبة المصروفات الفعلية   718,567,691.167

 من جملة مصروفات الباب  %41.2و بنسبة 

  
من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة   %20.2بنسبة الوفر  181,723,809.833

 من جملة وفورات الباب.% 31.9
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 المصروفات الفعلية للبنود:

 
 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 

  
 

 
 

 
 

ــرف  أعلى البنود    )مرافق الخدمات المدنية و االجتماعية(  :327105بند ويعتبر      التي تم الص
  من إجمالي الفئة. 58.6%عليها بنسبة  

 
 
 

 مجمعات سكنية :  327101بند  1,037,293.472
  

    وحدات سكنية: 327102بند  2,085,850.549
  

 مباني تجارية : 327103بند  1,163,359.142
  

 مباني حكومية : 327104بند  45,220,231.069
  

   مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية: 327105بند  421,355,357.705
  

   مباني صناعية: 327106بند  50,934,407.713
  

 مباني عامة وترفيهية : 327107بند  56,844,962.393
  

 مباني مؤقتة/ متنقلة: 327108بند  20,000.000
  

 مباني ومنشآت عسكرية : 327109بند  84,228,729.748
  

 تحسينات على األراضي  :327150بند  55,677,499.376
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  آالت ومعدات وأصول أخرى: –صيانة جذرية  –  3272فئة 
  
 

ــروع      ــول األخرى المرتبطة بمشـ ــمل هذه الفئة المبالغ المدفوعة لآلالت والمعدات واألصـ تشـ
  إنشائي والصيانة الجذرية لآلالت والمعدات واألصول األخرى.

 

 

 المصروفات الفعلية للبنود:
 

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية: 
 

 
     

التي  أعلى البنود   )ميكانيكية مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها معدات( : 327210 بندويعتبر   
  من إجمالي الفئة. 97.1%تم الصرف عليها بنسبة  

 

 اعتماد الميزانيـة . 240,199,100.000
  

 التعديــــل . (21,778,540.000)
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 218,420,560.000
  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل    %49.4بنســبة    المصــروفات الفعلية 107,993,259.461
  من جملة مصروفات الباب. %6.2و بنسبة  

  
ة  الوفر   110,427,300.539 ة    %50.6بنســــــب ل وبنســــــب دـي د التـع ة بـع اد الميزانـي من اعتـم

 من جملة وفورات الباب.% 19.4
  

 أثاث وتجهيزات مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها:  327206بند  3,200.000
  

    كهربائية مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتهامعدات : 327209بند  49,699.798
  

 معدات ميكانيكية مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها : 327210بند  104,836,513.577
  

  .معدات خاصة مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها: 327212بند  3,103,846.086
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 مشاريع إنشائية وصيانة جذرية ـ أصول البنية التحتية: –  3273فئة 
  

 

 التحتية. تشمل هذه الفئة المبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية والصيانة الجذرية ألصول البنية 
 

 
 المصروفات الفعلية للبنود:

  البنود التالية: وتتكون هذه الفئة من 
 

 

  

  من إجمالي الفئة.  %47.2التي تم الصرف عليها بنسبة  أعلى البنود    )الطرق(:  327301ويعتبر بند  
 

 اعتماد الميزانيـة .  706,034,500.000
  

 التعديــــل .  31,583,439.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 737,617,939.000
  

من اعتماد الميزانية بعد التعديل    %75.0المصروفات الفعلية بنسبة   553,426,894.420
 . من جملة مصروفات الباب% 31.8و بنسبة 

   

%  32.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة  %  25.0بنسبة    الوفر 184,191,044.580
  من جملة وفورات الباب.

  الطرق  : 327301بند  261,470,741.777
 

 جسور وأنفاق : 327302بند  31,079,093.197
  

 ميناء جوي : 327304بند  41,385,850.719
  

2,189,754.500 
 

17,707,731.010 
 

57,516,709.101 

 بحري ميناء : 327305بند 
 

 شبكة المياه: 327306بند 
 

 الصرف الصحيشبكة : 327307بند 
  

 االتصاالت شبكة  :327308بند  9,618,243.750
  

 شبكة الكهرباء :327309بند  110,019,224.661
  

 شبكة الغاز: 327310بند  22,439,545.705
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باب شـــراء األصـــول الغير متداولة (جدول   –اعتمادات ومصـــروفات تحليل  )  ثالثا: 
 : ) 9رقم 

  
 

 ) الخدمات العمومية العامة :  701
  

 
 ) الدفــــاع :702

  

 

 الميزانيـة .  اعتماد 164,984,700.000
 

 التعديـــــل .  22,475,790.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 187,460,490.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %69.7بنســبة    الفعليةالمصــروفات   130,598,827.870
 من جملة مصروفات الباب. %7.5وبنسبة  

  
  وبنـسبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن   %30.3بنـسبة    الوفر المحقق 56,861,662.130

 من جملة وفورات الباب .% 10.0
  

 الميزانيـة .  اعتماد 423,234,000.000
 

 التعديـــــل .  (868,235.000)
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 422,365,765.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %87.5بنســبة    المصــروفات الفعلية 369,384,936.291
 من جملة مصروفات الباب. %21.2وبنسبة  

  
من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة  %  12.5بنسبة  الوفر المحقق   52,980,828.709

 من جملة وفورات الباب. 9.3%
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  ) الشئون االقتصادية :704
 

 
 

  ) النظام العام وشؤون السالمة العامة :  370
 
  

 الميزانيـة .  اعتماد 139,117,600.000
 

 التعديـــــل .  (5,598,753.000)
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 133,518,847.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %57.8بنســـبة    المصـــروفات الفعلية 77,235,356.122
 من جملة مصروفات الباب. %4.4وبنسبة  

  
  وبنسـبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن    %42.2بنسـبة    الوفر المحقق 56,283,490.878

 من جملة وفورات الباب .% 9.9
  

 الميزانيـة .  اعتماد 1,186,902,790.000
 

 التعديـــــل .  (40,436,200.000)
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 1,146,466,590.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %70.8بنســبة    المصــروفات الفعلية 811,436,874.466
 من جملة مصروفات الباب. %46.6وبنسبة  

  
من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنـسبة    %29.2بنـسبة    المحققالوفر  335,029,715.534

 من جملة وفورات الباب . 58.9%
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  ) حماية البيئة :  705
  

  
  
  

 ) اإلسكان ومرافق المجتمع:706
 

  

 
 
 

 الميزانيـة .  اعتماد 22,571,700.000
 

 التعديـــــل .  18,654,730.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 41,226,430.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %97.9بنســبة    المصــروفات الفعلية 40,358,768.613
 من جملة مصروفات الباب. %2.3وبنسبة  

  
  وبنســبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن    %2.1بنســبة    الوفر المحقق 867,661.387

 من جملة وفورات الباب .% 0.2
  

 الميزانيـة .  اعتماد 40,199,800.000
 

 التعديـــــل .  (3,298,670.000)
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 36,901,130.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %38.1بنســبة    المصــروفات الفعلية 14,072,680.693
 من جملة مصروفات الباب. %0.8وبنسبة  

  
  وبنـسبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن   %61.9بنـسبة    الوفر المحقق 22,828,449.307

 من جملة وفورات الباب .% 4.0
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  ) الصحة :  707
 

 
  
  

  ) الدين والثقافة والترفيه:708
 
  

 
  

 الميزانيـة .  اعتماد 227,990,000.000
 

 التعديـــــل .  341,885.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 228,331,885.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %90.2بنســبة    الفعليةالمصــروفات   206,038,257.857
 من جملة مصروفات الباب. %11.8وبنسبة  

  
  وبنســبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن    %9.8بنســبة    الوفر المحقق 22,293,627.143

 من جملة وفورات الباب .% 3.9
  

 الميزانيـة .  اعتماد 75,967,000.000
 

 التعديـــــل .  8,814,853.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 84,781,853.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من%  86.6بنســبة    المصــروفات الفعلية 73,382,506.587
 من جملة مصروفات الباب. %4.2وبنسبة  

  
  وبنـسبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن   %13.4بنـسبة    الوفر المحقق 11,399,346.413

 من جملة وفورات الباب .% 2.0
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 ) التعليم :  709
  

 
  

  ) الحماية االجتماعية:710
 

 
 
 
 

 الميزانيـة .  اعتماد 26,415,400.000
 

 التعديـــــل .  95,600.000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 26,511,000.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من%  67.0بنســبة    المصــروفات الفعلية 17,775,492.435
 من جملة مصروفات الباب. %1.0وبنسبة  

  
  وبنـسبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %  33.0بنـسبة    الوفر المحقق 8,735,507.565

 من جملة وفورات الباب .% 1.5
  

 الميزانيـة .  اعتماد 4,337,010.000
 

 التعديـــــل .  (181,000.000)
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 4,156,010.000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل   من  %58.3بنســبة    المصــروفات الفعلية 2,424,764.658
 من جملة مصروفات الباب. %0.1وبنسبة  

  
  وبنـسبة   التعديلاعتماد الميزانية بعد  من   %41.7بنـسبة    الوفر المحقق 1,731,245.342

 من جملة وفورات الباب .% 0.3
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  على ربط الميزانية : تؤثر االعتمادات المنقولة من والى البنود والتي ال ) رابعا:
  
  

 
  
ــة المخصص    ــر على جملة اعتماد الميزاني ــ ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثي

ــه إال انه في   هلــــ يعتبر خروج عن خطة الميزانية الموضـوعة لبنود هذا الباب والتي   الوقت نفـس
  .الخطةيكون سببها الظروف الطارئة التي قد تطرأ على هذه 

 
 بنودها:وفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة مناقالت بين  

  

 
  
  
  
 

  الحكومية.وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الباب:من والى البنود في حدود ربط  إجمالي المنقول 159,949,801.000
 

ةوزاره   64,286,814.000 اـم ال الـع ة  االشــــــغ ادات   %40.2  بنســــــب الي االعتـم   من إجـم
 المنقولة.
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تحليــــل المصروفــــات النقدية والمصروفات القيديــــة لباب شراء األصول  )  خامسا:
  :)  13الغير متداولة (جدول رقم 

  
 

 
  
  
وهي المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف أو شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم    

لحســــــاب  الحكومية  الجهات  أو  المالية  وزارة  بموافقة  تعليتها  تم  التي  المبالغ  وكذلك  إلغاءها 
  مبالــغ مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات الميزانية. خصوم  

 
 
ة     دـي ات القـي ة للمصـــــروـف اـنت أعلى نســــــب اعوـك دـف ل    لوزارة اـل ث تمـث ة   %30.5، حـي من جمـل

ــ المصروفات القي  ــ ــ ــ ــات الفعلفلة المصرو ممن ج   %11.7  وبنسبة  ةدي ــ من   %71.9  ةبــ ة وبنســ ي ــ
  .وزارة الدفاعجملة مصروفات 

  
  
  

 
 

  
  
  
  
  
 

   إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي:  1,742,708,465.592
 

الفعلية  من جملة المصــــروفات%  61.8بنســــبة    مصــــروفات نقدية 1,076,546,041.480
 للباب.

  
الفعلية   من جملة المصــــروفات  %38.2بنســــبة   مصــــروفات قيديه 666,162,424.112

 للباب.
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  ) : 10تحليل االعتمادات و المصروفات لخطة التنمية (جدول رقم  )  سادسا:
 

 
  باب شراء األصول الغير متداولة :  

  
  
 

 
 
 
  %59.5صـاحبة أعلى نسـبة لمصـروفات خطة التنمية وهي  وزارة األشـغال العامة وقد كانت     

  . 274,821,105.666من جملة المصروفات بمبلغ  
  

 اعتماد الميزانية.  ا    572,093,300.000
 

 التعديل. (20,892,038.000)
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل. 551,201,262.000
  

 .من اعتماد الميزانية بعد التعديل %83.7 بنسبة    المصروفات الفعلية 461,612,334.302
  

 .من اعتماد الميزانية بعد التعديل% 16.3 بنسبة    الوفر المحقق 89,588,927.698
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  :حسابات األصول و الخصوم 
  
  
  

  أوال: األصول :
  

ابات هي      م مدينة حـس  محلية،(  متداولة غير وأصـول)  اجنبية محلية،(  متداولة أصـول إلى تنقـس

 .بوزارة المالية المختصة القطاعات من الصادرة تنظمها التعاميم والتي  )اجنبية

 
6,511,385,254.311 

  
  . المتداولةاألصول   ةجمل

  . ةاألصول الغير متداول  ةجمل  000,000.000

6,511,385,254.311 
  

  .  2021/ 3/ 31في اجمالي األصول 

  
  

  . 2021/ 3/ 31وفيما يلي عرضاً تحليلياً ألرصدة حسابات االصول في 
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  المتداولة: . األصول31

 

 .القيد تاريخ من شهر 12 خالل تسويتها متوقع حسابات هي     

  :ظهر رصيد هذا الباب كما يليوقد 
 

6,511,385,254.311 
  

  . 31/3/2021 فيالرصيد 

  . 31/3/2020 فيالرصيد   4,766,740,745.367

  . 31/3/2020 من الرصيد في % 36.6  بنسبة زيادة  1,744,644,508.944

 
تنقســم حســابات األصــول المتداولة إلى مجموعتين يندرج تحت كل منها من الفئات على النحو  

  التالي:  
 
 

  :المحلية المالية المتداولة األصول مجموعة .311

 

 .الكويت دولة داخل محلية متداولة كأصول تصنف     
 

  :وقد ظهر رصيد هذه المجموعة كما يلي
 
  

  . 31/3/2021 فيالرصيد   4,755,743,854.332

  . 31/3/2020 فيالرصيد   3,134,075,989.269

  . 31/3/2020 من الرصيد في %  51.7بنسبة   زيادة  1,621,667,865.063



 

  - 182 -  

  

  وفيما يلي عرض لفئات هذه المجموعة:
  
 

  الصندوق:  في نقدية . فئة3111

  

 

 الحكومية.  الجهات صناديق في النقدية أنواع مختلف على  الفئة هذه تشتمل     

  وقد بلغ الرصيد كما يلي:
 

47,076.101 
  

  . 31/3/2021 فيالرصيد 

  . 31/3/2020 فيالرصيد   40,770.243

  . 31/3/2020 من الرصيد في %15.5 بنسبة   زيادة  6,305.858

  

  المركزي:  البنك حسابات . فئة3112

  

  وقد بلغ الرصيد كما يلي:
 

1,741,816,291.181 
 

  . 31/3/2021 فيالرصيد 

  . 31/3/2020 فيالرصيد   1,136,059,196.691

  . 31/3/2020 من الرصيد في % 53.3بنسبة   زيادة  605,757,094.490
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  :التالية المركزي البنك حسابات بنود على الفئة هذه تشتمل

  
  

  رصيد آخر المدة 
 

   . رئيسي –بنك الكويت المركزي  311202:بند  75,053,936.565

  
  .اإليرادات  –: بنك الكويت المركزي 311203بند   (18,886,352.175)

  
   . : بنك عام311204بند   317,114,470.690

  
ــد   1,811,299,685.277 ــة  311205بن ــالي الم ــاري  ج واإلدارات    –:  الوزارات 

 الحكومية  
  

 إيرادات ضريبية –المركزي : بنك الكويت 311206بند  0,000,000.000
  

 عالج بالخارج -: بنك الكويت المركزي 311209  بند  (2,485,286.657)
  

(472,667,989.110) 
  
  
  

(3,290,754.769)   

 تمويلـية دفـعات - المركزي الكويت بـنك  311210: بـند
 خارجية

 
مصــروفات طارئة  –: بنك الكويت المركزي 311212بند 

  كرونا المستجد –
  

صندوق مساهمات    –: بنك الكويت المركزي  311212بند   35,678,581.360

  انتشار فيروس كرونا المستجد
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 أخرى :  محلية بنوك في حسابات . فئة1133
  

  المحلية. البنوك لدى الحكومية الجهات اتحساب  حركة الفئة هذه على يقيد     

  وقد بلغ الرصيد كما يلي:
 
 

 . 31/3/2021 فيالرصيد  8,267,255.284
  

 . 31/3/2020 فيالرصيد   6,337,373.173
  

 . 31/3/2020 من الرصيد في %30.5 بنسبة   زيادة  1,929,882.111
  

  
  
 

  :  أخرى مدينة حسابات – المحلية المالية المتداولة األصول . فئة3119

 

  األخرى. المحلية المالية المتداولة األصول حسابات الفئة هذه على يقيد      
  

 وقد بلغ الرصيد كما يلي:
  
 

 . 31/3/2021 فيالرصيد  3,005,613,231.766
  

  . 31/3/2020 فيالرصيد   1,991,638,649.162
  

 31/3/2020 من الرصيد في%  51.0 بنسبة زيادة  1,013,974,582.604
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 وتشتمل هذه الفئة على البنود التالية:

  
  رصيد آخر المدة 

  
  

مصـروفات تحت تسـويتها على أنواع بنود 311902: بند   1,249,864,591.380

  . مصروفات الميزانية
  

  . مبالغ تحت التسوية311903: بند  617,064,187.824

  
  . مبالغ تحت التحصيل311905: بند   116,854,855.562

  
  .ةمؤقت ةشخصي ةعهد نقدي311906: بند  78,784.677

  
  .ةدائم ةشخصي ةعهد نقدي311907: بند  98,132.702

  
  .ةداخلي ةدفعات نقدي311908: بند  146,405,069.285

  
  .ةدفعات عن اعتمادات مستندي311909: بند  875,247,610.336

  
  

  األجنبية:  المالية المتداولة االصول . مجموعة312

  .الكويت دولة خارج أجنبية متداولة كأصول تصنف     

 وقد بلغ الرصيد هذه المجموعة كما يلي:
 
  

  . 31/3/2021 فيالرصيد   1,755,641,399.979
  

  . 31/3/2020 فيالرصيد  1,632,664,756.098
  

  . 31/3/2020 من الرصيد في % 7.5بنسبة   زيادة  122,976,643.881
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  وتحتوي هذه المجموعة على الفئة التالية :

 
  األجنبية:  البنوك في . فئه حسابات3122

      

  .الكويت دولة خارج االجنبية البنوك لدى الحكومية الوحدات حسابات بنود على الفئة هذه تشمل   

  

  وقد بلغ الرصيد كما يلي:
  
  

  . 31/3/2021 فيالرصيد   1,755,641,399.979
  

  . 31/3/2020 فيالرصيد  1,632,664,756.098
  

 . 31/3/2020 من الرصيد في %7.5بنسبة   زيادة  122,976,643.881
  
  

  وتشتمل هذه الفئة على البنود التالية:
 
 

 رصيد آخر المدة 
 
 

  بنوك أخرى اجنبية .312201: بند  78,095.000

  
  دفعات و اعتمادات نقدية بالخارج .312202: بند  1,755,563,304.979
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  :  ثانيا : الخصوم
  
  

 حساب من خصمها يتم وال للغير الحكومية الجهات تدفعها التي المبالغ  عليها تقيد دائنة اباتحس هي
 محلية،(  متداولة غير وخصوم)  أجنبية محلية،( متداولة خصوم وتنقسم إلى ،مباشرةً  المصروفات

  ). أجنبية

   
  
  

  
  
  

  . 31/3/1202وفيما يلي عرضاً تحليلياً ألرصدة حسابات الخصوم في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخصوم المتداولة  ةجمل 6,510,819,219.337
  

  الخصوم الغير متداولة  ةجمل 566,034.974
  

  . 2021/ 3/ 31اجمالي الخصوم في   6,511,385,254.311
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  :األول الباب

  
 

 المتداولة: . الخصوم41

  
  

  :وقد ظهر رصيد هذا الباب كما يلي
  

 .القيد تاريخ من  شهر 12 فترة خالل تسويتها  أو  دفعها المتوقع المالية المطالبات هي    
 

 
  
  

يندرج تحت منها  الفئات    ةواحد  ةالخصــوم المتداولة إلى مجموعهذا وتنقســم حســابات  

  على النحو التالي:  

  

  

  

  

  

 31/3/2021الرصيد في  6,510,819,219.337
  

 31/3/2020الرصيد في  4,766,527,745.764
  

 31/3/2020من الرصيد في  % 36.6 بنسبة زيادة 1,744,291,473.573
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  المحلية: المالية المتداولة الخصوم مجموعة .411

  

 .الكويت دولة داخل متداولة كخصوم تصنف
  

  :وقد ظهر رصيد هذه المجموعة كما يلي
  
  

  
  وفيما يلي عرض لفئات هذه المجموعة:

  
 

  دائنة: ذمم – المحلية المتداولة الخصوم . فئة4114

 أو الموظفين. الموردين إلى الدفع مستحقة المبالغ الفئة هذه على تقيد
  
  الرصيد كما يلي:وقد بلغ 
 

 31/3/2021الرصيد في  6,510,819,219.337
  

 31/3/2020الرصيد في  4,766,527,745.764
  

 31/3/2020 من الرصيد في %  36.6بنسبة   زيادة 1,744,291,473.573
  

  31/3/2021في  الرصيد ( 12,550.517) 

  
  31/3/2020في  الرصيد (8,619.447)

  
  31/3/2020من الرصيد في  % 45.6 بنسبة   زيادة 3,931.070

  



  - 190 -  

  
  -وتشمل هذه الفئة على البنود التالية:

 
  

 
 

  ومخصصات: مستحقات – المحلية المتداولة الخصوم . فئة4116

  
 لمواجهة المأخوذة والمخصصات المدفوعة غير المستحقة المصاريف قيمة الفئة هذه على يقيد     
  القادمة. شهرا 12 ال فترة خالل تسويتها أو  دفعها سيتم المالية السابقة الفترات تخص أعباء

 
  وقد بلغ الرصيد كما يلي:

  

   
  
  
  
  

  

 موردين –: ذمم دائنة  411401بند  ( 12,550.517)
  

  موظفين – دائنة : ذمم  411402بند   000,000.000

  

 31/3/2021الرصيد في  5,265,250,186.195
  

 31/3/2020الرصيد في  3,425,845,238.046
  

 31/3/2020 من الرصيد في %  53.7  بنسبة زيادة 1,839,404,948.149
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  - تشمل هذه الفئة على البنود التالية: و
  

  

 
  حسابات دائنة أخرى:  -  المتداولة الخصوم . فئة4119

 

  األخرى.  المحلية المتداولة الخصوم حسابات الفئة هذه تشمل     
 

   وقد بلغ الرصيد كما يلي:

 

243,170,872.789 
 

  : مرتجع مرتبات   411601بند 

  
56,501,313.872 

 
  أخرى جهات لحساب مرتبات من : خصميات 411602بند 

  
4,960,063,929.260 

 
: مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات   411605بند 

  الميزانية 

  

5,514,070.274 
 

صندوقي المتعثرين   -: الخصوم المتداولة المحلية   411608بند 

  واألسرة 

 

  31/3/2021في الرصيد  1,245,581,583.659

  
  31/3/2020 فيالرصيد  1,340,691,127.165

  
  31/3/2020من الرصيد في  % ( 7.1 )بنسبة   نقص (95,109,543.506)
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  وتشمل هذه الفئة البنود التالية: 

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تأمينات  411901بند  96,338,649.354

  
  لإليرادات  تسويتها تحت : مقبوضات411902بند  101,417,848.140

  
  مبالغ تحت التسوية : 411903بند  1,025,159,506.682

  

  لحساب جهات أخرى   ة: مبالغ محصل411904بند  22,665,579.483
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  الثاني:  الباب
  

 

 الغير المتداولة: . الخصوم42

  القيد. تاريخ من شهر 12 ال تتعدى فترة خالل تسويتها أو  دفعها المتوقع المالية المطالبات هي

 
  :يليوقد ظهر رصيد هذا الباب كما 

  

 
  

  

الى مجموعة واحدة يندرج تحت منها الفئات    ةوتنقســـم حســـابات الخصـــوم الغير متداول

  على النحو التالي :

  

  

  

  

  

 31/3/2021 فيالرصيد  566,034.974
  

 31/3/2020في الرصيد  212,999.603
  

 31/3/2020من الرصيد في  % 165.7بنسبة   زيادة 353,035.371
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 المحلية:  المالية المتداولة غير الخصوم . مجموعة421
 

 .الكويت دولة داخل محلية متداولة غير كخصوم متداولة الغير الخصوم تصنف
  

  وقد بلغ الرصيد هذه المجموعة كما يلي:
  

 

  
  

  حسابات أخرى دائنة:  – المحلية المالية المتداولة غير الخصوم . فئة4219
 

 األخرى المحلية المتداولة غير الخصوم حسابات الفئة هذه على يقيد
  

  الرصيد كما يلي:وقد بلغ  
 

 
  وتشتمل هذه الفئة على البنود التالية:

  
  

 

 31/3/2021 فيالرصيد  566,034.974
  

 31/3/2020في الرصيد  212,999.603
  

 31/3/2020من الرصيد في  % 165.7بنسبة   زيادة 353,035.371
  

 31/3/2021 فيالرصيد  566,034.974
  

 31/3/2020في الرصيد  212,999.603
  

  31/3/2020من الرصيد في  % 165.7بنسبة   زيادة 353,035.371

  تأمينات   :421901بند  503,593.607
  التسوية مبالغ تحت  :421902بند  62,441.367
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  تمهيد : 

  
  الحسابات النظامية : 

  
  

 و أوالمصــروفات  لها تأثير مباشــر على اإليرادات   والمتابعة ليستعتبر قيود دفترية للتذكار      
ــات   ــروالمدفوعات وإالمقبوضـ ــاحب  تأثيرها عن طر  نما ينحصـ ــبية التي تصـ يق القيود المحاسـ

د إ  الى  ويلـجأجراءـها،  إ ا  القـي ا بنفسليـه ابـعة تطورات قبض او دفع    وعليـه د الـحاـجة لمـت القيـمة عـن
  أي التزام خالل مدة من الزمن.

    
 

 

   . )20(م ـرق) وجدول وطبقا لما هو وارد بجدول حرف ( وفيما يلي بنود الحسابات النظامية
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  :النظامية الحسابات-بنود 

  
  ديون مستحقة للحكومة 
  
  الحكومـة مطلـوبـات  

 

مما        الحكومة  مطلوبات  تسوية  لحساب  قيد  للحكومة كطرف  مستحقة  ديون  نوع  يستخدم 
  يجعل به األول مدينا ويجعل به الثاني دائنا وذلك لتسوية: 

  

أو راد  ــــ ة لألفــــ الحكومي  اتــــ قيمة أموال مستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم بها بعض الجه -
  والمؤسسات. اتـالهيئ 

  

ة على الموظفين   - ديون المســـــتحـق ادة الصـــــرف أو اـل أ في زـي ا من خـط ة اـم اتـج ات ـن من عملـي
مطلوبات عليهم سبق خصمها من المصروفات و اكتشفت هذه األخطاء أو تمت محاسبتهم عن 

 هذه المطلوبات .
  

 

 
  

  :يليوقد بلغ الرصيد كما 
 
 

  .   31/3/2021ديون مستحقة للحكومة في  رصيد 1,729,847,748.593

  .  31/3/2020ديون مستحقة للحكومة في  رصيد  1,639,040,693.649

  .  31/3/2020عن الرصيد في  % 5.5بنسبة  زيادة  90,807,054.944

  
 
 
  

  

 

وزار      بمبلغ        ةوحققــت  للحكومــة  ــديون مســـــتحقــة  ل ــد  اعلى رصـــــي  النفط 
  من اجمالي الرصيد . %37.9 دينار و بنسبة 656,388,646.660
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 واألسرة المتعثرين صندوقي مستحقات  

  واألسرة المتعثرين صندوقي مطلوبات 

       

ــرف      ــتخدم هذان النوعان للمبالغ المطلوب متابعتها لعمليات ص الدفعات إلى البنوك المديرة يس
 . وإثبات عملية سداد العمالء للبنوك المديرة والمحولة لوزارة المالية

  

 وقد بلغ الرصيد كما يلي:
 

412,797,506.649 
في   مستحقات صندوقي المتعثرين واألسرةرصيد 

31/3 /2021 .  

434,397,426.154 
 

في  مستحقات صندوقي المتعثرين واألسرة رصيد 
31/3 /2020 .   

  . 31/3/2020عن الرصيــد في % (5.0)بنسبة    نقص  ) 21,599,919.505(

  

 ديون مستحقة على الحكومة  

   الحكومــة  منمطلوبات 

يسـتخدم نوع ديون مسـتحقة على الحكومة كطرف قيد لحسـاب تسـوية مطلوبات من الحكومة       
فيكون األول ـمديـنا ـبالمـبالغ المســـــتحـقة للغير على الحكوـمة و يكون الحســـــاب الـثاني دائـنا بنفس  

  القيمة.
 

  لي:يوقد بلغ الرصيد كما 
 

  . 31/3/2021ديون مستحقة على الحكومة في  رصيد 409,277,073.387

  . 31/3/2020ديون مستحقة على الحكومة في  رصيد  534,487,899.089

  .  2020/ 31/3عن الرصيــد في   %(23.4)بنسبة   نقص  ) 125,210,825.702(

   
  115,695,878.592ة على الحكومة بمبلغ  ـأعلى رصيد لديون مستحق  وزارة الصحهوحققت    

 من إجمالي الرصيد .  %28.3دينار وبنسبة 
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  شيكات وخطابات ضمـانبنـك  
   
  تأمينات شيكات وخطابات ضمان  

  
يستخدم هذا النوع والذي يليه لمراقبة خطابات الضمان بمختلف أنواعها والشيكات المصدقة       

  بأنواعها التي تقدم من المقاولين والموردين ضمانا لتنفيذ أعمالهم. 
  

  :يليوقد بلغ الرصيد كما 
 
 

  .  31/3/2021بنك شيكات خطابات ضمان في  رصيد 5,291,319,440.638

   . 31/3/2020بنك شيكات خطابات ضمان في  رصيد  5,017,401,993.792

  . 31/3/2020عن الرصيد في  %5.5  بنسبة زيادة  273,917,446.846
  

  وحققت وزارة الكهرباء والماء اعلى رصيد لبنك شيكات وخطابات ضمان بمبلغ     
  من إجمالي الرصيد. %30.4دينار و بنسبة   1,608,065,469.564

  
 .بنك شيكات تحت التحصيل 

 

 .شيكات مودعة تحت التحصيل 
  

الحكومية والمرسـلة يسـتخدم هذان الحسـابان إلثبات قيمة الشـيكات المسـتلمة بالجهات       
للبنوك لتحصـــــيلـها وإيداعـها بحســـــابات تـلك الجهات في هذه البنوك وذلك بغرض متابعة  

  عملية تحصيل تلك الشيكات والرقابة عليها.
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

 . 31/3/2021في بنك شيكات تحت التحصيل مبالغ  رصيد 14,941.620

  . 31/3/2020في  بنك شيكات تحت التحصيل  مبالغ  رصيد  100.000

  . 31/3/2020عن الرصيد في  % 14,841.6  بنسبة زيادة  14,841.620
 

دينار   9,000.000أعلى رصيد لبنك شيكات تحت التحصيل بمبلغ   وزارة االعالم  وحققت       
  من إجمالي الرصيد . %60.2و بنسبة 
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 ةمبالغ عن خدمات وأعمال مؤدا. 
  

 مطلوبـات خدمـات وأعمـال.  
  

يستخدم حساب مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة كطرف قيد للمبالغ المستحقة للجهات الحكومية  
  عن الخدمات واألعمال المؤداة للوزارات والجهات الحكومية األخرى. 

  
 :وقد بلغ الرصيد كما يلي

 

 . 31/3/2021مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه في  رصيد 200,038,483.342

  . 31/3/2020مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه في  رصيد  196,771,663.978

  . 31/3/2020عن الرصيــد في  % 1.7بنسبة  زيادة  3,266,819.364

  

وحققـت وزارة الكهربـاء والمـاء أعلى رصـــــيـد لمبـالغ عن خـدمـات وأعمـال مؤداة بمبلغ        
  من إجمالي الرصيد. %122.9دينار وبنسبة  245,891,319.031

  
  

 مستحقات ضريبية للحكومة . 
 

 مطلوبات ضريبية للحكومة. 
 

للحكومة مما يستخدم هذا الحساب كطرف قيد لحساب تسوية مطلوبات الحكومة ضريبية      
  يجعل به األول مدينا ويجعل الثاني دائنا. 

 
 

  . 31/3/2021مستحقات ضريبية للحكومة في  رصيد 269,796,295.949

  .  31/3/2020مستحقات ضريبية للحكومة في رصيد  268,878,663.739

  31/3/2020عن الرصيــد في  % 0.3بنسبة  زيادة  917,632.210
  

       

المالية    وزارة  بمبلغ    –وحققت  للحكومة  ضريبية  مستحقات  رصيد  أعلى  العامة  اإلدارة 
 من إجمالي الرصيد.  %100دينار وبنسبة  269,796,295.949
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 عهد الطوابع المالية . 
  

 الطوابـع الماليـة .  
 

  

ــتالم الوزارة أو     ــتخدم هذا البند عند اسـ   وزارة الماليةاإلدارة الحكومية طوابع مالية من   يسـ
  ويخفض هذا البند بقيمة الطوابع المباعة سواء من العهدة الرئيسية أو الفرعية.

  
 

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي
 

  . 31/3/2021عهدة الطوابع المالية في  رصيد 1,744,513.503

  . 31/3/2020عهدة الطوابع المالية في  رصيد  2,407,170.343

  . 2020/ 31/3عن الرصيـد في   %)(27.5بنسبة   نقص  ) 662,656.840(
  
    

  1,473,927.503وحققت وزارة الخارجية أعلى رصيد لعهدة الطوابع المالية بمبلغ   دينار  
  من إجمالي الرصيد. %84.5بنسبة 
 

 

  يلي:وقد بلغ الرصيد كما 
 

 .  31/3/2021عهدة الطوابع البريدية في  رصيد 4,225,424.731

  .  31/3/2020عهدة الطوابع البريدية في  رصيد  4,271,839.731

 . 31/3/2020عن الرصيد في  % (1.1) بنسبة  نقص  ) 46,415.000(
  

 

  4,219,650.051  وحقـقت وزارة المواصـــــالت أعلى رصــــــيد عـهدة الطوابع البرـيدـية بمبلغ 
 .جمالي الرصيد من إ %99.9دينار و بنسبة  

 

 عهدة الطوابع البريدية . 
 

 الطوابـع البريديــة .  
   

ــالت  ــابان لدى وزارة المواصــ ــتخدم هذان الحســ قيمة الطوابع   إلثباتالبريد   إدارة  -يســ
  الفرعية.البريدية والرقابة على تداولها فيما بين الخزينة الرئيسية والمكاتب  
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  المالية العامةعهدة الطوابع  .  
   
   المالية العامةالطوابـع .  

  
 

يستخدم هذان الحسابان لتنظيم عملية الطوابع المالية فيما بين وزارة المالية والجهات الحكومية      
األخرى وذلك عن طريق تسليم األخيرة الطوابع المالية كعهدة لديها ويتم توريد حصيلة البيع لوزارة 

  المالية باستثناء الجهات الملحقة حيث تعتبر حصيلة بيع الطوابع المالية إيرادات لتلك الجهات.
  

تستلمها وزارة المالية وينقسم البند األول    التي  -ويجعل الحساب األول مدينا بقيمة الطوابع المالية  
إلى أنواع وأنواع فرعية حيث يثبت عليه قيمة الطوابع المالية المتوفرة لدى إدارة الحسابات العامة  
بوزارة المالية وما تم تسليمه للجهات المختلفة من تلك العهدة (بنك الكويت المركزي بنوك محلية،  

 بها. ب الثاني دائنا  ويكون الحسا  -الجهات الحكومية) 
 

  . 31/3/2021عهدة الطوابع المالية العامة في  رصيد 138,100,000.000

  . 31/3/2020عهدة الطوابع المالية العامة في  رصيد  143,458,449.033

  . 31/3/2020عن الرصيد في  % (3.7)بنسبة   نقص  ) 5,358,449.033(

 
ــيد لعهدة الطوابع المالية العامة   –وحققت وزارة المالية        ــابات العامة أعلى رصــ الحســ

  من اجمالي الرصيد. %100دينار وبنسبة  138,100,000.000بمبلغ  
  
  

  ويندرج تحت هذا الحساب البنود التالية: 
 

     .رئيسي –الطوابع المالية العامة  138,100,000.000

   . فرعي –الطوابع المالية العامة   000,000,000.000
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 الطوابع المالية اإللكترونية  . 
 

 الطوابع المالية اإللكترونية  . 
  

 

  

يقيد على النوعين قيمة الطوابع المالية االلكترونية المصدرة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية      
  . والتي قامت الجات الحكومية بتفعيلها

 
  

 وقد بلغ الرصيد كما يلي :
 

  . 31/3/2021 الطوابع المالية اإللكترونية فيرصيد  999,520.730

  .  31/3/2020الطوابع المالية اإللكترونية فيرصيد   1,236,673.810

  . 31/3/2020عن الرصيد في   % (19.2)بنسبة   نقص ) 237,153.080(

 
 

ــار   838,422.750أعلى رصيد طوابع مالية الكترونية بمبلغ  اإلدارة العامة للجمارك وحققت         دينـ
 من إجمالي الرصيد. % 83.9وبنسبة  

 
 

  عهدة األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية .   
  
   األوراق والبطاقـات ذات القيمـة النقديـة  . 

  
 

األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية التي تســتخدم  يســتخدم هذان الحســابان في إثبات قيمة  
كوسـيلة للحصـول على بعض الخدمات المتعلقة بأعمال الجهات الحكومية والتي تسـلم عهدة ألحد  
تالم مـسؤول العهدة  موظفي هذه الجهات، على أن يجعل الطرف األول مدينا والثاني دائنا عند اـس

   يمة ما يتم استهالكه منها أوال بأول.لهذه البطاقات ويتم عكس القيد المعنى بق
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  :وقد بلغ الرصيد كما يلي

  

 

210,123.340 
 عهدة األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية رصيد

31/3 /2021  . 
   31/3/2020 األوراق والبطاقـات ذات القيمـة النقديةرصيد   216,643.340

  . 3/2020/ 31عن الرصيــد في  %(3.0)بنسبة   نقص ) 6,520.000(

  

وحققت وزارة الكهرباء والماء أعلى رصيد عهد األوراق و البطاقات ذات القيمة النقدية بمبلغ       
 من إجمالي الرصيد. %90.5دينار وبنسبة  190,173.340

  
 

 أمالك الدولة العقارية . 
 

  قيم أمالك الدولة العقارية. 
 

ــذان   ــدم هـ ــابان في تسعير وتقييم كافة أمالك الدولة العقارية (مباني وأراضي)  يستخـ الحسـ
ــتوى األنواع واألراضــي أو المباني   ــاب مدينا بقيمة جملة الموجودات على مس يجعل هذا الحس
المملوكة للجهات في الدولة سـواء داخل أو خارج دولة الكويت، على أن يجعل الحسـاب الثاني 

  دائنا بنفس المبلغ.
  

  

  د بلغ الرصيد كما يلي:وق
  

  . 31/3/2021أمالك الدولة العقارية في  رصيد 14,484,338,762.231

  . 31/3/2020أمالك الدولة العقارية في  رصيد  14,379,855,339.296

  . 31/3/2020عن الرصيد في  %0.7بنسبة  زيادة  104,483,422.935

   
  4,427,802,220.935وحقق الديوان األميري أعلى رصيد ألمالك الدولة العقارية بمبلغ دينار    

  من إجمالي الرصيد. %30.6بنسبة  
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 إهالك أمالك الدولة العقارية . 
 

 متراكم إهالك أمالك الدولة العقارية . 
  

  

يسـتخدم هذان الحسـابان كطرف قيد مدين بقيمة اإلهالك السـنوي المتراكم للمبنى الناتج عن      
النقص التدريجي بقيم المباني كما يتأثر الحســاب بأي تغييرات عند إعادة تقييم المباني، كطرف  

  قيد دائن بنفس القيمة كما يتأثر الحساب بأي تغييرات عند إعادة تقييم المباني.  
 
 

  

  بلغ الرصيد كما يلي:وقد 
  

  . 2021/ 31/3إهالك أمالك الدولة العقارية في  رصيد 591,587,620.179

    2020/ 31/3 إهالك أمالك الدولة العقارية في رصيد  498,596,064.766

  . 2020/ 31/3عن الرصيد في  %18.7بنسبة زيادة  92,991,555.413

 
 

االميري   وحقق  دينار  الديوان  بمبلغ  العقارية  الدولة  أمالك  إهالك  رصيد  أعلى 
 من إجمالي الرصيد. %40.3بنسبة  238,205,615.065
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  رد الموجـودات:ـــج

  
وزارة المنظمةالمالية    أصدرت  المالية  األصول  بشأن    التعليمات  وتقييم  أسس حصر 

جوب إجراء جرد دقيق وشامل لكافة أصناف الموجودات في وو   العقارية المملوكة للدولة
كل وزارة أو إدارة حكومية ، والسيما إن الجرد السليم يؤدي إلى اتخاذ قرارات صحيحة  

  لتزويد والتشغيل وبرامج الصيانة والتخلص من المواد الراكدة . بشأن ا
  

للسجالت  مطابقتها  ومدى  الفعلية  الموجودات  على  الرقابة  إحكام  إلى  الجرد  ويهدف 
اإلنتاج   أو  األعمال  ألداء  الفعلية  االحتياجات  مع  توافقها  المركز  ودرجة  إظهار  ومدى 

 . المالي للدولة
 

 :العقارية  والموجودات المنقولة اجمالي 
 

  المبلــغ   جرد الموجودات 

  دينار كويتي   18,634,216,562.722        2021/ 3/ 31

  
  موجودات منقولة وعقارية .وتنقسم الموجودات إلى *  

  
  الموجودات المنقولة : -أ

  
لمخــازن الرئيســية والفرعيــة ومخــازن ، جــرد االمنقولــة  ويتضــمن جــرد الموجــودات

ودات الورش وما شابهها والعهد الشخصية والموجودات المثبتة ومنازل الموظفين والموجــ 
  .المتحركة والموجودات األخرى

  
فـي المنقولـة  ) قيمـة الموجـودات  21) وجـدول رقـم (زهذا ويوضـح جـدول حـرف (  

  على حده.  وإدارةحسب أنواعها لكل وزارة  31/3/2021

  
      

  المبلــغ   جرد الموجودات 

  دينار كويتي 2,176,033,357.700      2021/ 3/ 31
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  الموجودات العقارية : -ب

      
  

ويقصد بها الموجودات من األراضي والمباني المملوكة للجهات الحكومية سواء كانــت 
  داخل أو خارج دولة الكويت .

 
  

قيمــة الموجــودات العقاريــة فــي هــذا ويوضــح جــدول حــرف ( ز) وجــدول ( تــابع ز) 
  حسب أنواعها لكل وزارة وإدارة على حده.  31/3/2020
  
    
  

  المبلــغ   جرد الموجودات 

  دينار كويتي   16,458,183,205.022     2021/ 3/ 31

        
  
  
  
  
  


